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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Nagymaros Város Polgármesteri Hivatalában, az Önkormányzat Képviselő-
testületének 2011. április 6-án megtartott rendkívüli  üléséről. 
 
Jelen vannak: a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Meghívottként vannak jelen: a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Petrovics László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  
 
Elmondja, hogy egy napirendi pontjuk van, amelynek az anyagát megkapták.  
 
Szavazásra bocsátotta a napirendet, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak 
elfogadásáról 6 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

65/2011. (IV. 6.) számú határozata 
 

 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el: 

 
1. 59/2011. (III. 28.) számú határozat módosítása (őstermelői árusítással 

egybekötött rendezvények Nagymaroson)  
Előterjesztő: Petrovics László polgármester 

 
 
1. 59/2011. (III. 28.) számú határozat módosítása (őstermelői árusítással egybekötött 
rendezvények Nagymaroson) 
 
Petrovics László polgármester elmondja, hogy elkészült az előterjesztés módosítása, illetve a 
határozati javaslat, amiben egyetlenegy apróságot talált, hogy a plakáton 7-12 óráig volt 
megjelölve a közterület foglalás, illetve maga a rendezvény, itt pedig 7-13 óráig szerepel. 
Kérdése, hogy tudnak-e erről valamit.  
 
Dr. Horváth Béla jegyző válasza, hogy 13 óra volt befejezési időnek meghatározva 
eredetileg is a kérelemben.  
 
Petrovics László polgármester megjegyzi, hogy ettől eltekintve minden úgy van benne, 
ahogyan azt előzőleg is tervezték.  
 
Szimon Attila képviselő beszámol, hogy a tegnapi napon volt egy megbeszélés ezzel 
kapcsolatban, és kiderült, hogy egyre több a jelentkező. Felmerült először arra az esetre 
vonatkozóan, ha nem férnének el úgy, ahogyan itt le van írva, hogy a Fő tér felső részére is ki 
lehetne terjeszteni a piacot. Erre ő azt válaszolta, hogy az semmiképpen nem jó, ugyanis a 12-
es főút forgalmát szombati napon megszakítani nem ajánlott, illetve az ezzel kapcsolatos 
bonyodalmak nem jönnének jól.  
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Javasolta, hogy terjesszék hozzá, hogy amennyiben zsúfolttá válik a terület, akkor vagy 
középen a sétány felé, mint a sváb pikniknél szokott lenni, vagy a volt Mahart épület előtti 
részre lehessen beengedni az embereket, ha esetleg többen jönnek.  
 
Petrovics László polgármester úgy gondolja, hogy várják meg a szervezés végét, és ha az 
látszik, hogy 287 árus akar idejönni, akkor ezt az egészet újra kell gondolni. Az április 26-i 
Képviselő-testületi ülésen fognak ebben újabb döntést hozni. Ha tényleg úgy áll a szervezés, 
hogy nem fognak ott elférni, akkor át kell gondolni a dolgokat (ez egy kicsit már túlmegy az ő 
elképzelésein), valamit fognak tenni az igényeknek megfelelően. Nem lenne jó, ha rögtön egy 
óriás rendezvényt akarnának ebből az egészből, mert az nem egészséges. Ha idejön 200 
termelő, és van 180 látogató, az nem lenne jó mulatság senkinek.  
 
Burgermeister László képviselő véleménye, hogy akkor legközelebb nem fognak eljönni, ez 
az egyik. A másik, hogy lehet díjat emelni, ha nagyon megy a rendezvény.  
 
Petrovics László polgármester közli, hogy ők egy őstermelői bemutatóra gondoltak. Ha ennyi 
őstermelő van, akkor ő örül neki, de ezt az egészet újra kell gondolni, hogy jó-e az a helyszín, 
ideális-e így a feltétel. Szavazzanak úgy, ahogyan eredetileg is megbeszélték, és ha meglesz a 
végső szám, ha már tudják, hogy hány árus lesz, és mekkora helyet foglalnak el, akkor 
amennyiben kiderül, hogy kevés a tér, akkor tesznek valamit. De ha valóban nagy méreteket 
ölt ez a piac, akkor nem tud mást kitalálni, minthogy a salakos focipálya adhatna ennek 
helyszínt. Ha tényleg ekkora a kereslet, akkor majd megoldják annak idején.  
 
Fekete Zsolt képviselő érdeklődik az információs ponttal kapcsolatban, hogy nincsen-e 
tervbe véve, hogy esetleg idén is lenne.  
 
Petrovics László polgármester reagál, hogy de igen. 
 
Fekete Zsolt képviselő csak ötletszerűen felveti, hogy a lánya és az egyik barátnője szívesen 
részt vennének benne, német és angol nyelven beszélnek.  
 
Petrovics László polgármester rákérdez, hogy nyári munkaszerűen-e.  
 
Fekete Zsolt képviselő reflektál, hogy igen. Hozzáteszi, hogy természetesen nem arról szól a 
dolog, hogy maga felé hajlik a keze.  
 
Petrovics László polgármester szemlélete szerint legalább tudják, hogy volna, aki vállalna 
ilyen munkát. Meg kell nézni, hogy miképpen állak az Erdészettel. Tudatja, hogy április 
hónapban fog onnan kiköltözni a Kittenberger anyag, és azt követően meglátják az ő 
viszonyulásukat.  
Van két olyan pályázat is, amibe ő szeretné ezt belefoglalni. Majd akkor érdemes ezzel 
mélyebben foglalkozni, ha a pályázaton nyernek, akkor kiderül, hogy milyen lehetőségei 
lesznek ennek. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző megemlíti, hogy itt 7 és 13 óra között van meghatározva a 
rendezvény időtartama, de a kérelemben utalás volt még valamilyen délutáni rendezvényekre 
is. Kérdése, hogy van-e még erről szó. 
 
Burgermeister László és Zoller Csaba képviselők egybehangzó válasza, hogy a majálisról 
volt szó.  
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Petrovics László polgármester megjegyzi, hogy az egy külön dolog, mert az a focipályán 
kerül megrendezésre. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző hozzáfűzi, hogy a majális egyszeri rendezvény, de ő azt illetően 
szeretne tájékozódni, hogy sor kerül-e más egyéb rendezvényre a Fő téren a kérelembeli 
rendezvényen kívül.  
 
Zoller Csaba képviselő állítja, hogy nem. 
 
Burgermeister László képviselő nyilatkozik, hogy a majális alkalmával délelőtt a focipályán 
lesznek az iskolások, óvodások, délután 4 órától pedig a Fő tér felső részén lesz program. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző arról szeretne információt kapni, hogy a további alkalmakkor lesz-e 
egyéb rendezvény. 
 
Burgermeister László képviselő elmondása szerint a Kerekegylet szervez programokat.  
 
Petrovics László polgármester kijelenti, hogy nem. 7-13 óráig van igénybe véve a közterület, 
majd azt követően parkolásra, közlekedésre alkalmas állapotba kell hozni a teret. A 
mutatványos, meg hasonlók csak ebben a 7-13 óráig terjedő időszakban tartózkodhatnak ott.  
Megjegyzi, hogy ő nem vett részt minden megbeszélésen. Kérdése, hogy ez így megfelel-e. 
Megállapítja, hogy igen.  
 
Szavazásra bocsátotta a 6.1. határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
annak elfogadásáról 6 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

66/2011. (IV. 6.) számú határozata 
 
 

A Képviselő-testület 59/2011. (III. 28.) számú határozatát módosítva a Kerek 
Egylet részére őstermelői és kézműves árusítással egybekötött rendezvény céljára 
a közterületek használatáról szóló 20/2004 (IX. 13.) önkormányzati rendelet 9. § 
(3) bekezdése értelmében ingyenesen használatba adja a Fő tér (1842/2 hrsz.) 
Váci út alatti alsó harmada középső részének kb. 300 m2-es közterületét, 2011. 
április 30. – 2011. október 30. közötti időszakra.  
A rendezvényt heti egy alkalommal, szombati napokon 7-13 óráig lehetséges 
megtartani. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ehhez szükséges megállapodás aláírására. 
 
 
Határid ő:  2011. április 15. 
Felelős:  polgármester 
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 
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Petrovics László polgármester megköszöni a képviselőknek az aktív részvételt és bezárja az 
ülést. 
 
 
                                                                 K.m.f. 
 
 
Petrovics László                                                                                             Dr. Horváth Béla  
   polgármester                                                                                                            jegyző 


