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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: 

 

23/2010. (IV.26.) önkormányzati határozat  

 

a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 

polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása. 

24/2010. (IV.26.) önkormányzati határozat  a 2009. évi belső ellenőrzési jelentés 

elfogadása. 

25/2010. (IV.26.) önkormányzati határozat  az önkormányzat és a paksi Pákolitz István 

Városi Könyvtár között kötendő feladat 

ellátási megállapodás elfogadása 

26/2010. (IV.26.) önkormányzati határozat  a „ Nagydorog Nagyközség Bora „ díj 2010. 

évi odaítélése 

27/2010. (IV.26.) önkormányzati határozat  a Duna-Mecsek Területfjlesztési 

Alapítványhoz pályázat benyújtása a 8/2009. 

( II.26.) ÖM rendelet alapján a Nagydorog, 

Görgey utcai óvoda felújítás önrészének 

biztosítására. 

28/2010. (IV.26.) önkormányzati határozat  

 

az Óvodai Szülői Munkaközösség feladatai 

ellátásának támogatása 

29/2010. (IV.26.) önkormányzati határozat  

 

A Gyógyszertár előtti parkoló kialakításával 

kapcsolatos beadványban foglalt probléma 

megoldási lehetőségeinek megvizsgálása 

tárgyában 

 

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

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának 6/2010. 

(IV.26.) Önkormányzati 

Rendelete  

 

Az Önkormányzat 2009. 

évi költségvetéséről szóló 

2/2009. ( II.17.) ÖR. 

rendelet módosítása 

Hatálybalépés napja: 

2010. 04.27. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának 

7/2010.(IV.26.) Önkormányzati 

Rendelete  

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata 2010. évi 

költségvetésről szóló 

2/2010. ( II.17.) ÖR. 

rendelet módosítása 

Hatálybalépés napja:  

2010.04.27. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának 

8/2010.(IV.26.) Önkormányzati 

Rendelete  

 

Az Önkormányzat 2009. 

évi zárszámadása 

Hatálybalépés napja:  

2010.04.30. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 26-án 

16.10 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Nagydorog, Kossuth L.u.81. 

 

Jelen vannak:  Dobri István polgármester, 

Veres Imre alpolgármester,  

Bartha Gergely, 

Böndörné Jaksa Judit, 

Hosnyánszki Jánosné, 

Jaksa József 

Kajári Gábor, 

Kishonti János,  

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Sátor Vera jegyző  

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző 

Zsinkó Lajos könyvvizsgáló 

 

Dobri István polgármester: a képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mert a megválasztott 10 fő képviselőből 9 fő jelen van, Hahn Róbert 

távolmaradását előzetesen bejelentette. 

 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 9  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./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. ( II.17. ) ÖR. 

rendeletének módosítása ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

3./ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 

2/2010. ( II.17. ) ÖR. rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

4./  Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Dobri István polgármester 
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5./ A 2009. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

6./ Feladat-ellátási megállapodás megkötése a paksi Pákolitz István Városi 

Könyvtárral. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

7./ A „ Nagydorog Nagyközség Bora „ díj 2010. évi odaítélése. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Dobri István polgármester 

 

8./ Egyebek. 

 

8.1. Pályázat benyújtása a Nagydorog Görgey utcai óvoda felújítása pályázati 

önrészének biztosítására. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

8.2. Javaslat az Óvodai Szülői Munkaközösség pénzügyi támogatására.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Dobri István polgármester 

 

8.3. Aláírásgyűjtés a Gyógyszertár előtti parkoló kialakítása tárgyában. 

 ( írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

9. Bejelentések. 
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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: Megkérdezi, hogy az első napirendi ponttal kapcsolatban van e 

valakinek kérdése, hozzászólása. 

Megállapítja, hogy az előterjesztésessel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 9  igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

 

23/2010. (IV. 26.) 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./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. ( II.17. ) ÖR. 

rendeletének módosítása  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az eredeti költségvetés 

602 423 e Ft főösszeggel és 30 236 e Ft forráshiánnyal került elfogadásra. 

 

Az I. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 602 123 e Ft, a forráshiány 29 936 e 

Ft. 

A II. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 603 870 e Ft, a forráshiány 31 683 e 

Ft. 

A III. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 606 903 e Ft, a forráshiány 34 716 e 

Ft. 

A IV. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 617.674 e Ft, a forráshiány 34 716 e 

Ft 



 6 

Az V. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 619.082 e Ft, a forráshiány 34 716 e 

Ft 

A VI. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 619.083 e Ft, a forráshiány 34 717 e 

Ft 

Az VII. rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 663 153 e Ft 

 

Az előirányzat módosítások kormányzati illetve intézményi hatáskörben történtek.  

 

Bevételi főösszeg változás összesen:                      + 20 356 e Ft 

  

Kiadási  főösszeg változás összesen:                      + 20.356 e Ft 

 

Dobri István polgármester: Felkéri Kishonti Jánost a Pénzügyi-Bizottság alelnökét, hogy 

ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.        

 

Kishonti János Pénzügyi-Bizottság alelnöke: Az írásos előterjesztés,  - a Pénzügyi-

Bizottság ülésén felvetődött kérdések, illetve számszaki eltérések pontosítását követően-, 

valamint a rendelet tervezet részletes és áttekinthető. A 2009. évi költségvetési rendelet 

módosítását alkalmasnak tartja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

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

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2010. (IV.26. ) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

szóló 2/2009. ( II.17.) ÖR. rendelet módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. 04.27. 

 

 

3./ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 

2/2010. ( II.17. ) ÖR. rendelet módosítása.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Az eredeti költségvetés 703 763 e Ft főösszeggel és 32 970 e Ft 

forráshiánnyal került elfogadásra. 

Az  I. rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg és a forráshiány változatlan. 

 

Az előirányzat módosítások saját hatáskörben történnek.   
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 A bevételi főösszegben a rendelet módosítás alapján változás nem történt. 

 

A kiadási főösszeg is változatlan, azonban itt belső módosítások szükségesek. A tűzvédelem 

szakfeladatról, a helyi önszerveződő közösségek támogatásához szükséges átcsoportosítani 

400 ezer forintot, mivel a tűzoltó egyesület támogatását is a civil keretből szükséges 

biztosítani. 

 

Dobri István polgármester: Felkéri Kishonti Jánost a Pénzügyi-Bizottság alelnökét, hogy 

ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.        

 

Kishonti János Pénzügyi-Bizottság alelnöke: A Pénzügyi-Bizottság ülésén felvetődött 

kérdések, illetve számszaki eltérések pontosítását követően a 2010. évi költségvetésről szóló 

rendelet módosítását alkalmasnak tartja, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

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

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2010. (IV.26 . ) Önkormányzati Rendelete Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2010. 

évi költségvetésről szóló 2/2010. ( II.17.) ÖR. rendelet módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. 04.27. 

 

 

4./  Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása.  

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 

törvényben meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról 

köteles rendeletet alkotni, aminek tartalmát az előterjesztés részletezi. 

 

Dobri István polgármester: Felkéri Kishonti Jánost a Pénzügyi-Bizottság alelnökét, hogy 

ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.        

 

Kishonti János Pénzügyi-Bizottság alelnöke: Az írásos előterjesztés,  - a Pénzügyi-

Bizottság ülésén felvetődött kérdések, illetve számszaki eltérések pontosítását követően-, 

valamint a rendelet tervezet részletes és áttekinthető. Az Önkormányzat 2009. évi 

költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet megalkotását alkalmasnak tartja és javasolja a 

Képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Zsinkó Lajos okleveles könyvvizsgáló: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi 

egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, valamint a Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet 

tervezetet hitelesítő záradékkal látta el, mely a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó 

kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készült. Lényeges 

számszaki hiba nem történt. Kevés önkormányzatról mondható el, hogy költségvetési 

többlettel zár. Javasolja a 2009. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet Képviselő-

testület részéről történő elfogadását. 

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

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2010. (IV.26 . ) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. 04.30. 

 

 

5./ A 2009. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-

ának (10) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban 

meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó 

költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentést - a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé kell  

terjeszteni. A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja már a tárgyév 

januárjában megküldte a mellékelt dokumentumokat. 

 

Dobri István polgármester: Felkéri Kishonti Jánost a Pénzügyi-Bizottság alelnökét, hogy 

ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.        

 

Kishonti János Pénzügyi-Bizottság alelnöke: A Pénzügyi-Bizottság a 2009. évi belső 

ellenőrzés jelentését alkalmasnak tartja és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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24/2010. (IV.26.) önkormányzati határozat  

a 2009. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása   

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évre vonatkozó éves 

ellenőrzési jelentést az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

6./ Feladat-ellátási megállapodás megkötése a paksi Pákolitz István Városi 

Könyvtárral.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: A nagydorogi önkormányzat 2008. november 17-én kötött 

feladatellátási megállapodást a paksi Pákolitz István Városi Könyvtárral. Tekintettel arra, 

hogy a finanszírozás feltételei módosultak, továbbá az elvégzendő feladatok tekintetében is 

pontosításra szorul a megállapodás, a képviselő-testületnek újra döntést kell hoznia a 

megváltozott megállapodás elfogadásáról. Mivel a mozgókönyvtári normatíva igénylésének a 

feladatellátási megállapodás feltétele, javasolja annak elfogadását. 

 

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

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

 

25/2010. (IV. 26.) önkormányzati határozat 

az önkormányzat és a paksi Pákolitz István Városi Könyvtár között kötendő feladat-

ellátási megállapodás elfogadásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a paksi Pákolitz 

István Városi Könyvtárral (7030 Paks, Villany u. 1., képviselője: Gutai István 

igazgató) mozgókönyvtári szolgáltatások ellátására vonatkozó feladat-ellátási 

megállapodást megköti, ezzel egyidejűleg hozzájárul a jelenleg hatályban lévő 

feladatellátási megállapodásnak az új megállapodás hatályba lépésével történő 

megszüntetéséhez. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

a szolgáltató értesítésére: az ülést követő 15. nap 

Felelős:  Dobri István polgármester 

 

 



 10 

7./ A „ Nagydorog Nagyközség Bora „ díj 2010. évi odaítélése.  

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a tavalyi évben alkotta meg a „Nagydorog Nagyközség Bora” díjról szóló 2/2008. (II. 12.) 

ÖR. sz. rendeletét. A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint határozza meg a díj odaítélésének 

feltételeit: 

 

„A címért induló programon azok a polgárok vehetnek részt: 

-akik a  község termelői borversenyén részt vettek és  aranyérmes minősítést kaptak  

-akik nagydorogi szőlő ültetvénnyel vagy 10 km-es körön belüli ültetvénnyel 

rendelkeznek. 

-akik nagydorogi bejelentett lakosok. 

A nagyközség bora cím odaítélésének speciális feltételei: 

a) a szakértő zsűri a bort a legnagyobb pontszámmal értékeli, 

b)  Nagydorog Nagyközség közigazgatási területén,    

     illetve a 10 km-es körön belüli ültetvényen termelt szőlőből   

     készítették. 

c) legalább 100-100 l áll a termelő rendelkezésére a verseny időpontjában.” 

 

A fenti feltételeknek megfelelő négy fehér és öt vörös borminta közül a szakértői bizottság az 

4-es számú vörös- és 3-as számú fehérbort tartotta méltónak a „Nagydorog Nagyközség Bora” 

díj elnyerésére. 

A rendelet 5.§-a értelmében a szakértői bizottság általi szakvélemény alapján a díjat a 

képviselő-testület ítéli oda  egyszerű szótöbbséggel tartott nyílt szavazáson. 
 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

26/2010. (IV.26.) önkormányzati határozat  

a „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2010. évi odaítéléséről 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján a 2009. évben a „Nagydorog Nagyközség Bora” díjat 

 

 fehérbor kategóriában  a Benkő Ádám által megtermelt 2009. évjáratú  

chardonnay fajtájú borért 
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vörösbor kategóriában        a Dévényi János által megtermelt 2009. évjáratú  

kékfrankos fajtájú borért 

ítéli oda. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az oklevelek elkészíttetéséről és a 

díjak átadásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

a 2. pontban foglaltak tekintetében: 2010. május 31., az átadásra: 2010. június 15. 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

8./ Egyebek. 

 

8.1. Pályázat benyújtása a Nagydorog Görgey utcai óvoda felújítása pályázati 

önrészének biztosítására. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 9/2010. (II.1.) Öh. 

számú határozata értelmében pályázatot nyújtott be a Nagydorog, Görgey utcai óvoda 

felújítására. A pályázaton nyert támogatás 11.700.000,- Ft, az önrész összege: 2.925.000,- Ft 

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány pályázatot írt ki önkormányzatok számára 

pályázati önrész támogatására. A támogatás mértéke legfeljebb a pályázat önrészének 65 %-a, 

azaz 1.901.250 Ft,-. Az első beadási kör 2010-ben 2010. május 15. Erről a Kuratórium 2010. 

június 30-ig hoz döntést. 

Tájékoztató jelleggel elmondja, hogy mint a Képviselő-testület előtt is ismert több pályázat 

sikeres volt, melyek önrészét az önkormányzatnak kell finanszíroznia, ebből kifolyólag az 

alábbi választási lehetőséget veti fel. Az óvoda felújításának halasztását, vagy a 

folyószámlahitel keret felemelését. 

Jelenleg a folyószámlahitel 20 millió Ft-ban van megállapítva, melyet javasolna 35 millió Ft-

ra történő felemelésre, a keretösszeg mindössze biztosítékként kerülne megállapításra, az 

esetleges fedezethiány miatt. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A folyószámlahitel keret módosítására tesz javaslatot, 

ugyanis ha a pályázat elhalasztásra kerül abban az esetben nem biztosított, hogy a pályázat 

kiíró szempontjából nem kerül sor elmarasztaló lépések megtételére. 

 

Veres Imre alpolgármester: Egyetért képviselő asszonnyal és a folyószámlahitel felemelését 

támogatja. 

Dobri Imre polgármester: megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban több 

hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

27/2010. (IV.26.) önkormányzati határozat 

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtása a  8/2009 (II.26.) 

ÖM rendelet alapján a Nagydorog, Görgey utcai óvoda felújítás önrészének 

biztosítására. 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz az 1/2010. (II.1.) ÖM rendelet alapján 

a Nagydorog, Görgey utcai óvoda felújítása önrészének támogatására. A támogatás 

mértéke a pályázat önrészének 65 %-a, azaz 1.901.250,- Ft. A szükséges kiegészítő 

saját erőt, azaz 1.023.750,- Ft-ot, az önkormányzat éves költségvetési rendeletében 

biztosítja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos adminisztratív 

teendők lebonyolítására. 

 

 

Határidő:  az 1. pontban foglaltak tekintetében:  azonnal 

  a 2. pontban foglaltak tekintetében:   beadási határidő szerint 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

8.2. Javaslat az Óvodai Szülői Munkaközösség pénzügyi támogatására.  

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Lendvai Gyöngyi, az Óvodai Szülői Munkaközösség vezetője 

támogatás iránti kérelmet nyújtott be önkormányzathoz. Az Óvodai Szülői Munkaközösség 

nem minősül helyi önszerveződő közösségnek, mivel nem az egyesülési jogról szóló 1989. 

évi II. törvény szerinti társadalmi szervezet, de számos közérdekű feladatot látnak el. Ezekhez 

kérik az önkormányzat anyagi támogatását. Az Ad-Hoc Bizottság 100.000,- Ft elnöke 

összeget javasolt. 

Az Óvodai Szülői Munkaközösség vezetője nyilatkozott, miszerint a támogatás 

vonatkozásában nem áll fenn a Ksztv. 6. §-a szerinti összeférhetetlenség, illetve 8. §-a szerinti 

érintettség. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Támogatja a javasolt összeg odaítélését, ugyanis a Szülői 

Munkaközösség mindig hasznos programok megszervezésére használja fel az odaítélt 

támogatás összegét. 

 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt határozati javaslatokat elfogadni 

szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

 

28/2010. (IV. 26.) önkormányzati határozat 

az  Óvodai Szülői Munkaközösség feladatai ellátásának támogatása tárgyában 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvodai Szülői 

Munkaközösség feladatai ellátásához Lendvai Gyöngyi részére a 2010. évre a tárgyévi 

költségvetés terhére 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint összegű támogatást biztosít. 

2. A Képviselő-testület felhívja a támogatott figyelmét, hogy a kapott pénzügyi 

támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. E kötelezettségének 1 

3. 2011. január 31-ig írásban köteles eleget tenni. Az elszámolási kötelezettség a 

támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok másolatának benyújtásával 

teljesíthető. Amennyiben támogatott a 2. bekezdés szerinti kötelezettségeinek az ott 

meghatározott határidőben nem tesz eleget, támogatott újabb támogatásban nem 

részesülhet. 

4. A Képviselő-testület Lendvai Gyöngyinek az Óvodai Szülői Munkaközösség feladatai 

ellátásához 2009-ben nyújtott támogatásról adott beszámolóját elfogadja.  

5. Az Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltaknak 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

közzétételéről gondoskodjon, továbbá, hogy a támogatottat a határozatban foglaltakról 

értesítse. 

 

Határidő: azonnal, az 5. pont vonatkozásában: 5 munkanapon belül 

 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

 

8.3. Aláírásgyűjtés a Gyógyszertár előtti parkoló kialakítása tárgyában. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Tárgyhó 2-án közérdekű beadványt juttattak el a Polgármesteri 

Hivatalhoz, melyben egy már régóta húzódó, a képviselő-testület által is megtárgyalt 

probléma fennállását kifogásolják a 63-as főút melletti üzlettulajdonosok, 694 fő – kb. 50 %-

uk helybeli - aláírásával támogatva. 

A beadványozók azt kérik, hogy az önkormányzat vizsgálja felül a Gyógyszertár 

környezetének közlekedési rendjét, pontosabban számolja fel a területen kialakult „áldatlan 

parkolási helyzetet”.  

A jelzett panasz a képviselő-testület, a polgármester és a Polgármesteri Hivatal számára nem 

ismeretlen. A képviselők mindezt a 2008. október 20-án megtartott ülés alkalmával már 

megtárgyalták, és 84/2008. (X.20.) Öh. számú határozatukban döntést is hoztak, mégpedig 

arról, hogy az érintett területen továbbra is prioritásnak tekintik az engedélyezett tervekkel 

rendelkező kerékpárút megépítését. 
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A közlekedési szakhatóság 2008. szeptember 18-án kelt állásfoglalása értelmében a 

beadványozók által említett területen a kerékpárút megépítése és az ideiglenes 

várakozóhelyek létesítése egymást kizárja.  

A képviselő-testület a fent írt határozatban a rendelkezésre álló állásfoglalásokat is mérlegelve 

7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal olyan döntést hozott, hogy a kerékpárút 

megépítését támogatja, ugyanakkor megpróbált olyan megoldást találni, ami a parkolási 

gondok enyhítését várakozóhelyek kialakítása nélkül is lehetővé tenné, ezért felkérte a 

polgármestert arra, hogy írásban keresse meg az illetékes szerveket a jelenleg fennálló 

megállási tilalom feloldása érdekében. 

A határozat értelmében a polgármester nevében az akkori falugondnok 2008. október 30-án 

levelet írt a közútkezelőnek, melyben kérte a 63-as számú főútvonal 25+617+25+705-ös 

kilométer szelvényében elhelyezett megállni tilos forgalmi táblák eltávolítását azon indokkal, 

hogy azok mind a lakosság, mind a közelben üzletet üzemeltető vállalkozók érdekeit nagyban 

sértik. 

A közútkezelő válasza 2008. december 23-án érkezett meg a Polgármesteri Hivatalba. 

Eszerint a közútkezelő nem támogatja az út szelvényezés szerinti nyugati oldalán a kifogásolt 

táblák eltávolítását, egyúttal a korábbi, a táblák kihelyezését megelőző forgalmi rend 

visszaállítását. Úgy gondolja, hogy az ott elhelyezkedő üzletsor 150-200 méteres 

környezetében megfelelő várakozóhelyek lettek kialakítva, valamint kicsit távolabb az 

útpadkára húzódva is meg lehet állni.  

A képviselő-testületnek tehát ismét arról kell döntenie, hogy a korábban már általa többször is 

támogatott kerékpárút megépítését, vagy az üzlettulajdonosok és vásárlóik érdekeit kiszolgáló 

várakozóhelyek megépítését tekinti-e fontosabbnak a település fejlődése és a 

forgalombiztonság megvalósítása szempontjából. 

Anélkül, hogy bármelyik elfogadását is javasolná a képviselő-testület számára, kéri a 

képviselőket, hogy a saját meggyőződésük, döntési felelősségük szem előtt tartásával 

támogassák az önkormányzat és a lakosság számára legtöbb előnnyel járót! 

Jaksa József képviselő: Felteszi a kérdést, hogy hol lehetne ott parkolót kialakítani, illetve az 

önkormányzat költségvetésében előirányzatként be lett-e építve ? 

Veres Imre alpolgármester: A parkoló kiépítése-amennyiben adott lenne a lehetőség- 

szakhatóság megkeresésével és az általuk kiadott engedélyezések után jöhetne csak létre. 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Konkrétan parkoló kialakítása nem igazán adott, de ha  egy 

keréknyom távolságot lehetne az út padkához csatolni, abban az esetben biztosított lenne az 

autókkal történő megállás. Ez esetben nem csak a virágüzlet érdekelt, hanem a gyógyszertár 

is. 

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szóban forgó terület 

a Közút Kht. tulajdonát képezi. 

Jaksa József képviselő: Javasolja, hogy a legközelebbi képviselő-ülésre hívjanak meg egy 

szakértőt, akik állást tud foglalni ezen kérdésben. 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: Célszerű lenne a gyógyszertár mögötti, valamint a 

kiskereskedők boltjának udvarát kialakítani parkolónak. 

Kishonti János képviselő: Parkoló kialakítása esetében meg van határozva, hogy mekkora 

alapterület szükséges. 

Dobri István polgármester: Javasolja, hogy három képviselő-társuk Jaksa József, 

Hosnyánszki Jánosné, Böndörné Jaksa Judit vizsgálják meg a lehetőségeket. 
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Bartha Gergely képviselő: Szükségesnek tartaná egy kőműves ( szakember ) véleményét 

kikérni a kialakítás tárgyában. 

Jaksa József képviselő: A Közút Kht. –től kerüljön meghívásra egy szakember, aki állást tud 

foglalni a fentiekben. 

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

Kérdezi a képviselő-testületet, hogy mi a véleményük arról, hogy a nevezett három képviselő, 

az út kezelőjének bevonásával vizsgálja meg a bejelentésben foglaltak megoldási 

lehetőségeit? 

Kérdezi a képviselőket, hogy vállalják-e a felkérést? 

Mindhárom képviselő egyetért a felkéréssel. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

29/2010. (IV. 26.) önkormányzati határozat 

a Gyógyszertár előtti parkoló kialakításával kapcsolatos beadványban foglalt probléma 

megoldási lehetőségeinek megvizsgálása tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyógyszertár előtti parkoló 

kialakításával kapcsolatos beadványban foglalt probléma megoldási lehetőségeinek 

megvizsgálására felkéri Jaksa József, Hosnyánszki Jánosné és Böndörné Jaksa Judit 

képviselőket, a közútkezelő bevonásával, továbbá azzal, hogy a vizsgálat eredményéről a 

képviselő-testület soron következő ülésén tájékoztassák a képviselő-testületet. 

 

9. Bejelentések. 

 

Dobri István polgármester:  

- Falunapi rendezvények szervezése folyamatban van, apróbb dolgok kivitelezése van 

vissza. 

- Megkereste dr. Kuti István A Paksi Rendőrkapitányság kapitányság vezetője a 

nagydorogi rendőrőrs épületének felújítása tárgyában. 

A Rendőrőrs 3 millió forint anyagi támogatást fog kapni felújítás címén, és abban 

kérné az önkormányzat segítségét, ha szakmai, illetve fizikai segítségre lenne szükség, 

tudna e számukra munkaerőt biztosítani. 

- A korábbi évek hagyományainak megfelelően a „ Virágos Magyarország „ pályázat 

benyújtásra került. 

- Játszó-és pihenőpark építése folyamatos 

- Iskola előtti csővezeték kijavítása folyamatban van. 

- Az üvegház elkészült, 6800 palánta nevelése folyik. 

Az üvegház vonatkozásában az iskola vezetőjével és a gyakorlati oktatóval kapcsolat 

felvételre került sor konyhai termékek termesztésére vonatkozóan. 

- Az iskolában a lépcsőház festése elkészült. Jelenleg a két fő festő az iskolai szolgálati 

lakások felújítását végzi. 

- Györkönyi úton az árok kitisztítása és kikövezése megtörtént. 

- Az orvosi rendelők feletti lakás egyikét szeretné bérbe venni egy vidékről érkezett 

rendőr, aki Pálfa községében, mint körzeti megbízott fog tevékenykedni. 
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Bartha Gergely képviselő: A györkönyi úton elkészült árok esetében a szennyvíz bekötés 

megoldható a mélyítés végett? 

 

Dobri István polgármester: Nem került sor mélyítésre, csak felújításra. 

 

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy : 

 

- 2010. május 17-én kerül sor a Víziközmű Társulat megalakítására. 

- A kisbuszra történő pályázat közbeszerzéssel történik, de természetesen az Önerőre 

vonatkozó részre a Duna-Mecsek Területfejlesztési alapítványhoz újabb pályázat 

benyújtására kerül sor. 

- Dunaág Kft  megkereste az Önkormányzatot a kintlévőségekre vonatkozó tartozások 

megfizetése tárgyában, melyben azon kéréssel fordult a polgármesterhez, hogy a 

levélben foglaltakat ismertesse a képviselő-testülettel. 
 

 

Mivel más bejelentés nem hangzott el, Dobri István polgármester a képviselő-testület 

nyilvános ülését 17.30 órakor befejezettnek nyilvánítja. A képviselő-testület az Ötv. 12. 

§-ának (4) bekezdése a) pontja értelmében zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

       Dobri István     dr. Sátor Vera 

      polgármester             jegyző  


