
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2019. február 7-én megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

14/2019. (II. 7.) számú határozata 
 
 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el: 
1. Az önkormányzat tulajdonában álló 11339/11 hrsz. alatti (5 ha 9565 m2 

területű) ingatlan megvásárlására, fejlesztésére vonatkozó ajánlat bemutatása 
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása  
3. Naszály Mentőcsoport Alapítvány támogatási kérelméről döntés 
4. THÉBA Művészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola – Kaledira Nonprofit 

Kft. székhelyhasználati hozzájárulás iránti kérelméről döntés 
 

 
 

K.m.f. 
                                          

 

 

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2019. február 11. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2019. február 7-én megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
Tárgy: Költségvetés elfogadását megelőző döntéshozatal 
 
 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

15/2019. (II. 7.) számú határozata 
 
 

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadását megelőzően a következő 
döntéseket hozza: 
a) 50 millió forint keretig hatalmazza fel a polgármestert az átmenetileg szabad 

pénzeszközök lekötésére, 
b) a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. által alkalmazott vendég ebéd árához eddig 

biztosított kiegészítést a pedagógusok és az önkormányzati, hivatali 
alkalmazottak esetében a béren kívüli juttatási lehetőség megszűnésére 
tekintettel március 1-től megszünteti. Így esetükben is a vendég ebéd áron 
lehet igénybe venni az étkezést. 

 
 

 
K.m.f. 

 
 

                                          

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2019. február 11. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2019. február 7-én megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Tárgy: Az Önkormányzat 2020-2022. évekre vonatkozó középtávú terve elfogadása 
 
 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

16/2019. (II. 7.) számú határozata 
 

 
A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-
ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az 
önkormányzat 2020-2022. évekre vonatkozó középtávú tervét. 

 
1. Saját bevételek: 
Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján kiadott jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez 
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei: 

 

Saját bevételek típusa és azon belül az 
adott bevételek 

Bevétel összege 

2020. év 2021. év 2022. év összesen 

a) Helyi adóból és települési adóból 
származó bevétel jogcímen belül az érintett 
bevételek 

        

megnevezése                               
azonosító adatai 

esedékessége,                         
rendszeressége 

        

Magánszemélyek 
jövedelemadói (Termőföld 
bérbeadása) 

2 részletben, 
03.15., 09.15. 

0 0 0 0 

Építményadó bevételei 
2 részletben, 
03.15., 09.15. 

88.000.000 88.000.000 88.000.000 264.000.000 

Telekadó bevételei 
2 részletben, 
03.15., 09.15. 

4.000.000 3.800.000 3.500.000 11.300.000 

Állandó jelleggel végzett 
tevékenység miatti 
iparűzési adó b 

2 részletben, 
03.15., 09.15. 

78.000.000 80.000.000 82.000.000 240.000.000 

Idegenforgalmi adó 
(tartózkodás alapján) 
bevételei 

2 részletben, 
03.15., 09.15. 

2.400.000 2.800.000 3.000.000 8.200.000 



Talajterhelési díj 
2 részletben, 
03.15., 09.15. 

500.000 400.000 300.000 1.200.000 

Települési adó 
2 részletben, 
03.15., 09.15. 

3.000.000 3.200.000 3.400.000 9.600.000 

Összesen 175.900.000 178.200.000 180.200.000 534.300.000 

b) Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű 
jog értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel jogcímen belül az érintett 
bevételek 

        

megnevezése,                            
azonosító adatai 

esedékessége,                         
rendszeressége 

        

          0 

Összesen 0 0 0 0 

c) Az osztalék, a koncessziós díj és a 
hozambevétel jogcímen belül az érintett 
bevételek 

        

megnevezése,                            
azonosító adatai 

esedékessége,                         
rendszeressége 

        

          0 

Összesen 0 0 0 0 

d) A tárgyi eszköz és az immateriális 
jószág, részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel jogcímen belül az érintett 
bevételek 

        

megnevezése,                            
azonosító adatai 

esedékessége,         
rendszeressége 

        

Ingatlan értékesítés   20.000.000 12.000.000 10.000.000 42.000.000 

Összesen 20.000.000 12.000.000 10.000.000 42.000.000 

e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen 
belül az érintett bevételek 

        

megnevezése,                            
azonosító adatai 

esedékessége,                         
rendszeressége 

        

bírság  eseti 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000 

parkolási díj  folyamatos  8.500.000  8.700.000 8.900.000  26.100.000 

Összesen 10.500.000 10.700.000 10.900.000 32.100.000 

f) A kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az 
érintett bevételek 

        

megnevezése,                            
azonosító adatai 

esedékessége,                         
rendszeressége 

        

          0 

Összesen 0 0 0 0 

Saját bevételek összesen                                       
(a) ponttól az f) pontig) 

206.400.000 200.900.000 201.100.000 608.400.000 

 
 



2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
 
Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei   

 

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti 
adósságot keletkeztető ügylet típusa és 
azon belül az adott kötelezettségek 

Kötelezettség összege 

2020. év 2021. év 2022. év összesen 

a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a 
kötelezettségek 

        

megnevezése azonosító adatai futamidő         

MFB konyha  MFB hitel   15 év 3.000.000 2.800.000 2.600.000 8.400.000 

Csillag u.  OTP hitel  5 év  10.528.000 7.888.000 0 18.416.000 

Összesen 13.528.000 10.688.000 2.600.000 26.816.000 

b) A számvitelről szóló törvény szerinti 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala jogcímen belül a 
kötelezettségek 

        

megnevezése azonosító adatai futamidő         

              

Összesen 0 0 0 0 

c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a 
kötelezettségek 

        

megnevezése azonosító adatai futamidő         

              

Összesen 0 0 0 0 

d) A számvitelről szóló törvény szerinti 
pénzügyi lízing igénybevétele  jogcímen 
belül a kötelezettségek 

        

megnevezése azonosító adatai futamidő         

              

Összesen 0 0 0 0 

e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 
megkötött adásvételi szerződés miatti 
kötelezettség jogcímen belül a 
kötelezettségek 

        

megnevezése azonosító adatai futamidő         

              

Összesen 0 0 0 0 

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap 
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés 
és még ki nem fizetett ellenérték miatti 
kötelezettség jogcímen belül a 
kötelezettségek 

        

megnevezése azonosító adatai futamidő         

              

Összesen 0 0 0 0 

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:                                   
(a) ponttól az f) pontig) 

13.528.000 10.688.000 2.600.000 26.816.000 



K.m.f. 
 
 

                                          

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2019. február 11. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2019. február 7-én megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
Tárgy: Naszály Mentőcsoport Alapítvány támogatási kérelméről döntés 
 
 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

17/2019. (II. 7.) számú határozata 
 
 

A Képviselő-testület a Naszály Mentőcsoport Alapítvány kérelmére úgy dönt, 
amennyiben a 2011. évi CXXVII törvény 18. § és 18/A. § rendelkezéseinek 
mindenben meg tudnak felelni és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ezt pozitív 
minősítésével elismeri, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a Nagymaros közigazgatási 
területén káreset, rendkívüli helyzet esetén a „Naszály” Mentőcsoport Alapítvány 
önkéntes szervezetként közreműködjön a védekezésben. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására. 
 
 
Határidő: 2019. február 15. 
Felelős: polgármester 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

                                          

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2019. február 11. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2019. február 7-én megtartott 

rendkívüli ülésének zárt jegyzőkönyvéből 

 
 
 
Tárgy: THÉBA Művészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola – Kaledira Nonprofit Kft. 
székhelyhasználati hozzájárulás iránti kérelméről döntés 
 
 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

18/2019. (II. 7.) számú határozata 
 
 

A Képviselő-testület a THÉBA Művészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola 
kérelmére, melyben az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását kéri, hogy a 
Kaledira Nonprofit Kft.  felnőttképzést folytathasson a Váci úti 32. szám alatti 
bérelt ingatlanban és a Művelődési Házban, úgy dönt, hogy a hozzájárulást nem 
adja meg. 
Az oktatás beindításának, és az iránta való tényleges érdeklődés igazolásának 
hiányában július 1-től nem kívánja a kérelmező bérleti szerződését fenntartani a 
Váci út 32. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban.   
 
Felkéri a polgármestert a kérelmező értesítésére és a bérleti szerződés 
megszüntetésének előkészítésére. 
 
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: polgármester 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

                                          

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2019. február 11. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 


