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1            ELŐTERJESZTÉS – 3.5. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

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

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. november 28. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette: Russói László polgármesteri titkár / dr. Molnár-Fábián 
 Ágnes aljegyző 

Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 

 
 

A tárgyalandó témakör: 
Nagymaros város közútjainak hóeltakarítására és síkosságmentesítésére vonatkozó 

megbízási szerződés elfogadása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A síkosságmentesítés olyan téli üzemeltetési feladat, amely a közút gépjármű-közlekedésre 
szolgáló felületének síkosság elleni védekezését és a hó eltakarítását foglalja magába. A 
településüzemeltetési feladatokon belül, a helyi közutak fenntartását a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésének 3. pontjában 
foglaltak szerint az önkormányzat feladataként jelöli meg. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. törvény értelmében helyi közút tulajdonosa és kezelője a települési önkormányzat. A helyi 
közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a helyi 
közút téli útüzemeltetési feladatait az önkormányzatnak kell ellátni. 
 
A fenti feladatok ellátásához Gyügyei Béla (2628 Szob, Mátyás Király u. 63.) rendelkezik olyan 
gépparkkal és hóeltakarításra alkalmas eszközökkel, amelyekkel ezt a szolgáltatást, feladatot el 
tudja látni. Javaslom, hogy a mellékelt megbízási szerződés szerinti tartalommal bízzuk meg a 
feladat elvégzésével. Az önkormányzati Maros Nonprofit Kft ügyvezetője írásban nyilatkozta, 
hogy idei szezonban nem vállalja e feladat ellátását, nincs alkalmas embere, ezért kell a külső 
szakember megbízása. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni 
és a határozati javaslatot elfogadni. 
 
Nagymaros, 2022. november 25.      
 
   
                 Heinczinger Balázs s.k. 

                   polgármester 
 

Határozati javaslat 1. 

 
Nagymaros Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

____/2022 (XI.__.) határozata 
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Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésének 3. pontjában 
foglaltak szerint 
 
 1./ Nagymaros város közútjainak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatainak 
 ellátására Gyügyei Béla 2628 Szob, Mátyás Király u. 63. szám alatti lakost megbízza a 
 határozat melléklete szerinti megbízási szerződésben foglalt tartalommal; 
 
 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 


