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Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. 

Tel.: 75/ 532- 019, Fax: 332-047 

e-mail: nagydorogonk@axelero.net 



Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi határozatokat fogadta el: 

 

10/2010.(II. 15.) ÖH. számú határozat  

 
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról és a polgármesternek a két 

ülés között végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

11/2010.(II. 15.) ÖH. számú határozat  

 az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási 

tervének elfogadásáról 

 

12/2010.(II. 15.) ÖH. számú határozat  

 
Ad-hoc Bizottság létrehozásáról a  helyi 

önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatására vonatkozó 2009. évi pályázati 

döntéshozatalra 

 

13/2010.(II. 15.) ÖH. számú határozat  

 
A park és játszótér kialakítás kivitelezőjének 

kiválasztása tárgyában 

 

14/2010.(II. 15.) ÖH. számú határozat  

 
a Nagydorog külterületi 084/3. hrsz.-ú 

ingatlan megvásárlásáról 
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotta: 

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének  

2/2010. (II.17.) ÖR. rendelete  

 

az önkormányzat 2010. 

évi költségvetéséről  

 

Hatálybalépés: 

2010. február 17. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2010. február 15-én 17.30 órai kezdettel megtartott általános célú közmeghallgatással 

egybekötött képviselő-testületi üléséről 

 

 

Az ülés helye: Sportcsarnok Klub helyisége Nagydorog, Kossuth L.u.67/B. 

 

Jelen vannak:  Dobri István polgármester, 

Veres Imre alpolgármester,  

Bartha Gergely, 

Böndörné Jaksa Judit, 

Hahn Róbert, 

Hosnyánszki Jánosné, 

Jaksa József, 

Kajári Gábor, 

Kishonti János,  

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Sátor Vera  jegyző 

 

Az ülésen jelen van továbbá 53 fő érdeklődő választópolgár. 

 

Dobri István polgármester: Köszönti a közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi 

ülésen megjelent érdeklődőket és a képviselő-testület tagjait. A képviselő-testület ülését 

megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 10 fő képviselőből 

10 fő jelen van. Javasolja az írásos meghívóval azonos napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 10  igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

N A P I R E N D :  

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, a két 

ülés között végzett tevékenységről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

2./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

3./ Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása. 

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 
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4./ Javaslat a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására vonatkozó 

döntéshozatalra jogosult Ad-hoc Bizottság létrehozására.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Dobri István polgármester 

 

5./ Park és játszótér kialakítására benyújtott ajánlattételek elbírálása. 

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Dobri István polgármester 

 ( Az előterjesztés későbbiekben kerül kipostázásra. ) 

 

6./ A szennyvíztelep helyének megvásárlása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

 

7./ Egyebek. 

 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S :  

 

Dobri István polgármester: Átadja a szót Veres Imre alpolgármesternek.  

 

Veres Imre alpolgármester: A napirend tárgyalását megelőzően a hagyományokhoz híven 

Polgármester Úr adott tájékoztatást az elmúlt év eseményeiről és az idei évre tervezett 

feladatokról. Ezt követően a Képviselő-testület várja az Önök javaslatait, kérdéseit, 

hozzászólásait. 

 

Dobri István polgármester: Tájékoztatta a megjelenteket a 2009. évi eredményekről az  

- Önkormányzat, 

- Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda, 

- Szociális Alapszolgáltatási Központ, 

- Fogorvosi Szolgálat és a  

- Védőnői szolgálat vonatkozásában. 

Beszámolt a befejezett, illetve a folyamatban lévő beruházásokról, továbbá a jelenlegi 

pályázati lehetőségről és elképzelésekről. 

Tájékoztatta a megjelenteket a szennyvízberuházás megszervezéséről, melynek keretében 

három fórum megtartására kerül sor a lakosság részére. Ezt követően a körzetenkénti 

megbízott személyesen felkeresi az ingatlan tulajdonosokat a hozzájárulás egyeztetése 

tárgyában. 

Közcélú foglalkoztatottként 2009. évben 60-65 fő került alkalmazásra, akik a beruházási-

felújítási munkálatok elvégzésének jelentős részér elvégezték. 

2010-es év vonatkozásában  65 fő alkalmazását tervezi az Önkormányzat. 

 

Kéri, hogy a jelen lévők mondják el véleményüket, illetve tegyék fel kérdéseiket. 

 

Dobri István polgármester: Amennyiben a lakosság részéről nincsen hozzászóló, megkezdi 

a mai képviselő-testületi ülés napirendjének tárgyalását. Kéri az érdeklődőket, hogy vegyenek 

részt az ülés további részein is. 
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N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, a két 

ülés között végzett tevékenységről.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, illetve arról, hogy azok végrehajtása érdekében milyen 

intézkedéseket tettek a felelősök. 

 

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

10/2010. (II. 15.) ÖH. számú határozat  

a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról és a polgármesternek a 

két ülés között végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról és a polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

2./ 2010. évi költségvetési rendelet megalkotása. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Dobri István polgármester: Az Országgyűlés a 2009. évi CXXX. törvénnyel elfogadta a 

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését. A törvényt figyelembe véve készült el a 

költségvetési rendelet tervezet. 

Az intézményi működési bevételeknél a 12 községre bővült szociális alapszolgáltató a 

legmagasabb, amely bevételét az IK étkeztetés alkotja. A Nagydorog iskola bevétele az 

étkeztetésből adódik, 65 %.  

A Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevétele a különböző szolgáltatási díjakból, 

földbérletből, lakás-és garázsbérletből, ravatalozó használati díjából, fogászati ellátási díjból, 

az estleges bankbetét kamatából, valamint az áfa bevételekből származhat. 

A költségvetés módosítására a közmunkaprogramban történt változás miatt került sor. 

 

Ezt követően átadja a szót a pénzügyi-bizottság elnökének: 
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Szabó József Csabáné Pénzügyi-Bizottság elnöke: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 

a pénzügyi-bizottság a költségvetés II. fordulóját megtárgyalta, és egyhangúlag javasolja a 

Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt rendelet tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 10  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2010. (II.17. ) ÖR. rendelete 

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről  

A rendelet hatályba lépésének napja 2010. 02.17. 

 

 

3./ Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Az aktív korúak ellátására - közfoglalkoztatásban való részvétel 

mellett - jogosult személlyel közcélú munkára legalább évi 90 munkanapra és legalább napi 

hat órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaviszonyt létesíteni.  

A közfoglalkoztatásban résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek 

összege – teljes munkaidő esetén – nem lehet kevesebb a minimálbérnél.   

A közfoglalkoztatási terv egyéves időtartamra szól, amelyben az önkormányzatok 

meghatározzák azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben 

közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, valamint az egyes feladatok ellátásához 

szükséges létszámot, a feladatok várható ütemezését és a megvalósításhoz szükséges 

költségeket.  

 

A közfoglalkoztatási terv tervezetét a polgármester előzetes véleményezésre megküldte a 

- a munkaügyi központ kirendeltségének, 

- a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak.  

A kirendeltség, valamint a szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv tervezetével 

kapcsolatos észrevételeiről annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül tájékoztatja 

a települési önkormányzatot.  

A terv elfogadása évente február 15-éig a települési önkormányzat képviselő testületének a 

feladata. 

Az elfogadott közfoglalkoztatási tervet kötelező megküldeni: 

- az állami foglalkoztatási szervezetnek, aki az álláskeresőként nyilvántartásba vett és az 

elhelyezkedés érdekében megkötött álláskeresési megállapodásban foglaltak 

teljesítését követeli meg az érintett személyektől.  
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- a Magyar Államkincstárnak  

A fentieknek megfelelően a Polgármesteri Hivatal előkészítette a tárgyévre vonatkozó 

közfoglalkoztatási terv tervezetét, melyet véleményezésre megküldött a Dél-dunántúli 

Regionális Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége és a helyi szociálpolitikai kerekasztal 

részére. 

A helyi szociálpolitikai kerekasztal 2010. január 25-én megtartott ülésén a közfoglalkoztatási 

tervben foglaltakkal egyetértett. 

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége 2010. február 4-én kelt 

levelében a közfoglalkoztatási tervet elfogadásra javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy a 

közmunka programok által megvalósuló közfoglalkoztatás lehetőségével is számoljunk. 

 

Kishonti János képviselő: Szükséges helyi szociálpolitikai kerekasztalt létrehozni ? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen, a szociális törvény 2000 fő feletti települések esetén kötelezővé 

teszi. 

 

Kishonti János képviselő: Hány fő és kik alkotják a szociálpolitikai kerekasztalt ? 

 

Dobri István polgármester: 6 fő, melyet a helyi védőnők, gyermekorvos, a Széchényi 

Sándor Általános Iskola és Óvoda igazgató asszonya, a polgármester és a jegyző alkotnak. 

 

Kishonti János képviselő: Finanszírozás szempontjából mennyire célszerű a 

közfoglalkoztatottak alkalmazása ? 

Nem lenne e hatékonyabb, ha burgonya-sárgarépa termeltetést folytatnának, melyek ezt 

követően felhasználásra kerülnének az iskola konyháján. 

 

Dobri István polgármester: 52 millió Ft a finanszírozás, melyből 49,5 millió forint állami 

támogatás és a fennmaradó 2,5 millió forint képezi az önkormányzat önrészét. Az elmúlt év 

folyamán a felújítások, a temetők és egyéb jellegű kint végzendő munkálatok döntő többségét 

ezen foglalkoztatásban lévő emberek végezték el. 

 

Hahn Róbert képviselő: Javasolja, hogy kerüljön forintosításra a közcélú alkalmazottak által 

elvégzett munka, így nagyobb betekintés nyerhető a hatékonyság felmérésére. 

 

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

11/2010. (II. 15.) Öh. számú határozat 

az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2010. évi közfoglalkoztatási tervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervet a 

Magyar Államkincstárnak és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Paksi 

Kirendeltségének küldje meg. 

 

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: az elfogadást követő 5 napon belül 

 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

4./ Javaslat a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására vonatkozó 

döntéshozatalra jogosult Ad-hoc Bizottság létrehozására.  

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Szabó József Csabáné képviselő: Bejelenti érintettségét. A nyilvános tárgyaláshoz 

hozzájárul. 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: Bejelenti érintettségét. A nyilvános tárgyaláshoz 

hozzájárul. 

Hahn Róbert képviselő: Bejelenti érintettségét. A nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul. 

 

Dobri István polgármester: A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet 4. §-ának (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. §-ában foglaltakra figyelemmel,  az 

adott évi pályázatok elbírálására és a támogatási keret felosztására három tagú ad-hoc 

bizottságot hoz létre a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg. 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és 

szervei  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2009. (III. 30.)  ÖR. rendeletének 45. 

§-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület egy-egy meghatározott feladat 

ellátására eseti bizottságot hozhat létre. Az eseti bizottság feladatát, elnevezését, tagjainak 

számát és megbízatásának terjedelmét a képviselő-testület az eseti bizottság felállításakor 

határozza meg. 

 

Kishonti János képviselő: Miért van szükség Ad-Hoc bizottság létrehozására ? 
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Dobri István polgármester: A támogatás odaítélésére vonatkozó döntésben azon személyek 

vehetnek részt, akik nem minősülnek összeférhetetlennek, azaz a helyi önszerveződő 

közösségben semmiféle tisztséggel nem rendelkeznek.  

Ezen esetben a Tűzoltó Egyesület elnöke a Pénzügyi bizottság tagja, illetve képviselő a helyi 

testületben és ez összeférhetetlenséget eredményez. 

 

Kishonti János képviselő: A Tűzoltó Egyesület nem szerepel a civil szervezetek között, 

ebből kifolyólag nem érti, hogy miért nem dönthet a Pénzügyi – bizottság a támogatások 

elbírálásában. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A Tűzoltó Egyesület is civil szervezet. Támogatni csak és kizárólag a 

támogatási törvény alapján lehet, egyébként törvénysértő. 

 

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás és 1  ellenszavazat mellett a következő 

határozatot hozza:  

 

 

12/2010. (II. 15.) Öh. számú határozat  

Ad-hoc Bizottság létrehozásáról a  helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatására vonatkozó 2009. évi pályázati döntéshozatalra 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. §-a (1) bekezdésében, továbbá 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának a Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 8/2003.(IV.22.) ÖR sz. 

rendeletének 54. §-ának (2) bekezdésében, továbbá a Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásáról szóló 7/2009. (IV. 8.) ÖR. rendeletének 4. §-a (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatására vonatkozó 2010. évi pályázati döntéshozatalra Ad-hoc Bizottságot 

hoz létre. 

2. Az Ad-hoc Bizottság  

elnökévé:  Szabó J. Csabáné  képviselőt 

tagjaivá:    Böndörné Jaksa Judit képviselőt 

    Hahn Róbert képviselőt 

választja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 
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5./ Park és játszótér kialakítására benyújtott ajánlattételek elbírálása. 

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Leader pályázaton az önkormányzat nyert 8.035.909,-  forintot, 

játszótér és park kialakítására. 

Mivel a beszerzés közbeszerzési értékhatár alatti építési beruházás, csupán három árajánlat 

kérésére került sor, figyelemmel az önkormányzat beszerzési szabályzatában foglalt 

szabályokra. 

Az ajánlati felhívásra 2010. február 10-ig, az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db ajánlat 

érkezett be: 

 

 

Fűzfa 2000 Kft. Nagydorog bruttó 7.172.777,-Ft 

Univer Kft. Paks bruttó 7.401.439,- Ft 

Ba-Tu Kft. Pks bruttó 7.647.996,- Ft 

 

Javasolja a legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánló ajánlattevő megbízását. 

 

Veres Imre alpolgármester: Támogatja a javaslatot. A megkötésre kerülő vállalkozási 

szerződésben a pályázatban előírt biztosítékok kikötésére sor fog kerülni. 

 

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, a csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

13/2010. (II. 15.) Öh. számú határozat  

A park és játszótér kialakítás kivitelezőjének kiválasztása tárgyában 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

park és játszótér kialakítása tárgyában kiírt beszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok 

mindegyike érvényes. 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást a Fűzfa 2000 Kft. Nagydorog, Kiss Ernő u. 8. szám alatti 

ajánlattevő ajánlotta, ennek alapján a megbízza az 1. pontban írt munkálatok 

elvégzésével. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal, a 3. pont tekintetében: 2010. február 15. 

Felelős: Dobri István polgármester 

Nagydorog, 2010. február 11. 
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6./ A szennyvíztelep helyének megvásárlása.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

           Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Dobri István polgármester: 2010. január 7-én a tervezett szennyvíztelep helyéül szolgáló 

084/2. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai értesítették az önkormányzatot arról, hogy vételi 

szándékunkat elfogadják, és 250.000,- Ft összegű vételár ellenében eladják részére annak 

2500 m
2
 területű részét. 

Ezen nyilatkozat alapján intézkedés történt a terület változási vázrajzának elkészíttetése iránt. 

A változási vázrajz szerint az érintett, újonnan kialakított ingatlan helyrajzi száma 084/3. lett. 

Ennek a területnek a megvásárlásáról kell döntést hoznia a képviselő-testületnek. 

 

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a csatolt határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

14/2010. (II. 15.) Öh. számú határozat  

a Nagydorog külterületi 084/3. hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonosoktól 

250.000,- Ft azaz kettőszázötvenezer forint vételár ellenében megvásárolja a 

nagydorogi küterületi 084/3. hrsz.-ú, 2500 m
2
 területű, szántó művelési ágba tartozó, 

Riedel Lóránt és dr. Riedel Miklós budapesti lakosok ½-1/2 arányú kizárólagos 

tulajdonát képező ingatlant. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az adás-vételhez szükséges teendők 

lebonyolítására, továbbá  felhatalmazza az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal, a 2. pont tekintetében: 2010. április 15. 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

7.) EGYEBEK 

 

Dobri István polgármester: A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda részére 

fenntartói támogató nyilatkozat került kiadásra az általuk beadandó ÖKO pályázathoz. A 

támogató nyilatkozatnak az önkormányzat vonatkozásában anyagi vonzata nincs. 

 

Kishonti János képviselő: A nagydorogi utak a téli időszakban nagyon rossz állapotban 

vannak. Célszerűnek tartaná a többszöri hó tolás bevezetését. 

 

Dobri István polgármester: A technikai eszközök elégé elavultak, többnyire ez befolyásolja 

a kapacitást. 
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Bartha Gergely képviselő: Meg kellene vizsgálni, hogy az önkormányzatnak a saját elavult 

gépjárműve, vagy egy vállalkozóval megkötött időszakos szerződés lenne e célravezetőbb. 

 

Dobri István polgármester: A márciusban megtartásra kerülő képviselő-testületi ülésére 

elkészítteti a számszaki kimutatást a hótolás költségére vonatkozóan. 

 

Mivel az egyebek napirendi pont keretében hozzászólás több bejelentés nem hangzott el, 

Dobri István polgármester a képviselő-testület ülését 18.50 órakor befejezettnek 

nyilvánítja. 

 

 

Kmf 

 

 

Dobri István     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


