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1            ELŐTERJESZTÉS -01. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

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

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. december 09. 

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  próba- védekezésről 

szóló tájékoztató és elszámolás 

 

 

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. 

 

Emlékeztetőűl : Megbízási szerződés  alapján a Nagymaros Védelméért Egyesület az alábbi 

előlegeket kapta  Nagymaros Város Önkormányzatától :  

 

1.) 2022. V.23.  8.000.000,-- előleg ( 66/2022.(VI.21.) számú  KT határozattal utólagosan 

jóváhagyva) 

 

2.) 2022. VI.22.  6.000.000,-- előleg ( 66/2022.(VI.21.) számú  KT határozattal) 

 

3.) 2022. VII.28.  5.000.000,-- előleg ( 92/2022.(VII.28.) számú  KT határozattal), tehát 

eddig összesen 19 millió forintot. 

 

Az előleg összegről az NVE  az alábbi – előterjesztés mellékleteként található – elszámolással 

tart egy szakmai beszámolót a december 09.-i  rendkívüli nyílt Képviselő- testületi ülésen. 

 

Az NVE által beszerzett szükséges eszközök Önkormányzat számára történő átvételére egy 

közös  leltár készítését követően kerülhet sor, majd ezt a leltárt követően az NVE által 

kibocsátott számla kiegyenlítésével kerülnek be az Önkormányzat tulajdonába. Ezen 

eszközök összes értéke :  3.940.492.- Ft. A beszerzést az Egyesület bonyolította saját 

költségén, ezért ez a tételt nem jelent plusz kiadást a védekezés teljes kiadási összegén felül, 

abban szerepel.  

 

A mobilgát bontását a márianosztrai fogvatartottak végezték, külön megállapodás alapján, 

ennek összes költsége a csatolt táblázatban található, összesen : 2.144.600.- Ft, a teljes 

költséget Nagymaros Város Önkormányzata térítette számla ellenében 2022.07.11.-én.  
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A gát elemek időjárás állékonysága érdekében beszerzésre került műanyag elemek 

összességében 2.656.800.- Ft összegben, a teljes Összeget Nagymaros Város Önkormányzata 

térítette számla ellenében 2022. 12.02.-én. A kihelyezésük jelenleg is folyamatban van.  

 

 

2. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzat 

Képviselő testületének 

………/2022 (12.09.)sz.határozati javaslata 

 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagymaros Duna menti 

árvízi próba-védekezési munkálatok tapasztalatairól szóló, a Nagymaros Védelméért 

Egyesület elnökének beszámolóját  valamint a végleges költség elszámolást jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

A beszerzésre került – a munka elvégzéséhez szükséges – üzemeltetési anyagok, eszközök, 

gépek, berendezések  jegyzéke alapján  3.940.492.- Ft összegben az Önkormányzat az 

Egyesülettől bekerülési értéken átveszi az Egyesület által kiállított számla alapján. 

 

Nagymaros Város Önkormányzata a GÁT próba védekezés teljes bruttó 25.226.462.- Ft 

kiadási összege és az Önkormányzat által az Egyesület számára eddig kifizetett  8+6+5 M Ft, 

azaz összesen  bruttó 19.000.000.- forintos előleg keret közötti bruttó 6.226.462.- Ft 

(25.226.462.- Ft - 19.000.000.- Ft) különbözetet a K337 Kiadási soron a tartalék keret terhére 

biztosítja. 

 

Az előleg elszámolás alapján a fennmaradó    6.226.462.- Ft kifizetésére 2022. december 31.-

ig felkéri a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : polgármester 

 

 

 

Nagymaros, 2022. december 05.        Heinczinger Balázs s.k. 

polgármester 


