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1            ELŐTERJESZTÉS – 3.4. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. július 28. 

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület  

Az előterjesztést készítette: Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző 

Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendkívüli/ rendes 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

 

A tárgyalandó témakör: 

 Nagymaros Védelméért Egyesülettel a Nagymaros-árvízvédelmi gátépítési próbája 

tárgyában együttműködési megállapodás 

 

pénzügyi elszámolás II. ütem 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

 

A Nagymaros Védelméért Egyesület felvállalta, hogy a Nagymaros Duna menti árvízvédelmi 

gát próba építésének munkálataiban részt vesz, Nagymaros Város Önkormányzatával 

együttműködésben. A gát építés és lassan a visszabontása is elkészült. Az építési védekezési 

munkák költség elszámolása rendelkezésünkre áll, amely jelen előterjesztés mellékleteként 

megtalálható. 

 

A Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság valamint a Városfejlesztési Bizottság 2022. július 19-i 

együttes ülésén megtárgyalták a 2022. július 15-i állapotnak megfelelő elszámolást, és az 

alábbi határozati javaslatot fogalmazták meg a Képviselő-testületnek. 

 

 

2. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzatának 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

5 igen és 1 tartózkodással  

támogatta az alábbi javaslatot 

 

………/2022 (07.28.)sz.határozati javaslata 

 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagymaros Duna menti árvízi 

próba-védekezési munkálatok tapasztalatairól szóló költség elszámolása alapján további   5 

millió forint előleget biztosít az Egyesületnek, az együttműködési megállapodásban foglaltak 

alapján. A tételes költség elszámolás a megállapodás 1. számú mellékletét képezi. 
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Legkésőbb idén ősszel készüljön egy teljes elszámolás és átadás-átvétel, ami a kiegészítő 

költségeket is tartalmazza (rabok, egyéb). 

 

A jelen határozatban szereplő 5 millió forintos kiegészítő támogatást az Önkormányzat a 

2022. éves költségvetésének tartalék alapja terhére biztosítja. 

 

A beszerzésre került – a munka elvégzéséhez szükséges - eszközök, gépek, berendezések  

jegyzéke a megállapodás 2. számú mellékletét képezi, mindezeket  6,2 millió forint összegben 

az Önkormányzat az Egyesülettől bekerülési értéken átveszi, ami a teljes 8+6+5 M Ft, azaz 

összesen 19 millió forintos előleg keret terhére kerül átvételre. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felkéri A JEGYZŐT A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE. 

  

Határidő: FOLYAMATOS, LEGKÉSŐBB 2022. NOVEMBER 30. 

Felelős : polgármester 

 

 

 

Nagymaros, 2022. július 25.                 Heinczinger Balázs s.k. 

polgármester 


