
  
 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

N A G Y D O R O G  N A G Y K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T A  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K  

 

 

2 0 1 0 .  a u g u s z t u s  3 0 - á n   

 

 

m e g t a r t o t t  n y i l v á n o s  ü l é s é r ő l  

 

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: 

 

55/2010.(VIII.30.) önkormányzati határozat  

 

A lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 

polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása. 

56/2010.(VIII.30.) önkormányzati határozat  az önkormányzat 2010. I. féléves 

gazdálkodásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

57/2010.(VIII.30.) önkormányzati határozat  
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzata 1. számú 

módosításának jóváhagyása tárgyában 

 

58/2010.(VIII.30.) önkormányzati határozat  
az igazgatónak a Széchényi Sándor 

Általános Iskola és Óvoda 2009. évi 

tevékenységéről készített beszámolója 

elfogadásáról  

 

59/2010.(VIII.30.) önkormányzati határozat  
Intézkedési terv a vizek védelmének és a 

vízgazdálkodási feladatok ellátásának 

ellenőrzéséről készült számvevői jelentés 

megállapításai alapján  

60/2010.(VIII.30.) önkormányzati határozat  
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának 

módosításáról  

 

61/2010.(VIII.30.) önkormányzati határozat  
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

uniós Eseti Beszerzési Szabályzatának 

módosításáról  

 

62/2010.(VIII.30.) önkormányzati határozat  
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 

továbbá a pályázat kiírása  

 

63/2010.(VIII.30.) önkormányzati határozat  Az „Ivóvízminőség-javító beruházás 

Nagydorog Nagyközségben” tárgyú 

projekthez kapcsolódó 2. fordulós pályázat 

benyújtása  tárgyában 

 

64/2010.(VIII.30.) önkormányzati határozat  Az „Ivóvízminőség-javító beruházás 

Nagydorog Nagyközségben” tárgyú 

projekthez kapcsolódóan saját forrás 

biztosítása a 2. fordulóhoz  tárgyában 
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65/2010.(VIII.30.) önkormányzati határozat  fedezet biztosítása az általános iskolai 

tanulók tankönyv támogatásához és a bejáró 

tanulók bérlettérítéséhez  

 

66/2010.(VIII.30.) önkormányzati határozat  
Orova Renáta köztisztviselő 

igazgatásszervező főiskolai oklevél 

megszerzéséhez nyújtandó tanulmányi 

támogatása anyagi fedezetének biztosítása 

tárgyában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

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

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 11/2010. (VIII.30. ) 

önkormányzati rendelete  

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata 2010. évi 

költségvetéséről szóló 

2/2010. ( II.17.) 

rendeletének módosításáról  

 

Hatálybalépés napja: 

2010. szeptember 2. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. június 28-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, 

Hahn Róbert 

Hosnyánszki Jánosné, 

Jaksa József 

Kajári Gábor 

Kishonti János,  

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Sátor Vera jegyző  

 

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

határozatképes, mert a megválasztott 10 fő képviselőből 10 fő jelen van. 

 

A napirendi pontok elfogadás előtt javasolja a Képviselő-testületnek a 14-es számú  

„Könyvvizsgálói feladatok ellátásra vonatkozó ajánlat elfogadása” napirendi pont elnapolását. 

Az előterjesztések kipostázását követően érkezett még egy ajánlat a fent megnevezett 

feladatok ellátása vonatkozásában. Mivel az önkormányzatnak nem kötelező a könyvvizsgáló 

alkalmazása, ezért javasolja, hogy ezen napirendi pontban az újonnan megválasztott 

Képviselő-testület foglaljon állást. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát – azon belül a 14-es napirendi pont 

visszavonását - 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./ Beszámoló az Önkormányzat első féléves gazdálkodásáról. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

3./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.  

( II.17.) rendeletének módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Dobri István polgármester 

 

4./ A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása. ( írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 
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5./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 1. számú módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

6./ Beszámoló a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda 2009. évi 

tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Szabó J. Csabáné igazgató 

 

7./ Intézkedési terv a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának 

ellenőrzéséről készült számvevői jelentés megállapításai alapján.  

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

8./       Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési  

Szabályzatának, továbbá az Európai Unióból származó forrásból támogatott  

közbeszerzésekre, valamint a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre  

vonatkozó Eseti Beszerzési Szabályzatának módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

            Előadó: Dobri István polgármester 

 

9./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz, továbbá a pályázat kiírása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

10./ Az „ Ivóvízminőség-javító beruházás Nagydorog Nagyközségben „ tárgyú 

projekthez kapcsolódó 2. fordulós pályázat benyújtása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

11./ Az „ Ivóvízminőség-javító beruházás Nagydorog Nagyközségben „ tárgyú 

projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása a  2. fordulóhoz.  

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

12./ Fedezet biztosítása az általános iskolai tanulók tankönyv támogatásához és a 

bejáró tanulók bérlettérítéséhez. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

13./ Orova Renáta köztisztviselő tanulmányi támogatásához költségvetési fedezet 

biztosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

14./ Könyvvizsgálói feladatok ellátásra vonatkozó ajánlat elfogadása.  

 ( Írásos előterjesztés )  

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

15./ Böhl Ferenc és Péti Lászlóné bérlakás vásárlási kérelme. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

 

16./ Egyebek. 
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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 alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

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

határozatot hozza: 

 

55/2010. (VIII. 30.) önkormányzati 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./ Beszámoló az Önkormányzat első féléves gazdálkodásáról.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. 

/1/ bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi 

helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. 

A bevételek 42,6 % - ban, a kiadások 44,1 %-ban realizálódtak.  A bevételek a tervezettől 

csak 1,5 % -kal maradtak el az első félévben, melynek oka a kiegyenlítő, függő, átfutó tételek 

voltak. Fontos szem előtt tartani, hogy a beruházási áfa megtérülések a közreműködő 

szervezet visszatartása miatt I. félévben nem realizálódtak. 

Sm a falunapi pályázat útján, sem a leader pályázat útján megnyert támogatás ez idáig az 

önkormányzat számlájára még nem került átutalásra. 

Felkéri Bot Sándorné pénzügyi ügyintézőt, amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Szóbeli kiegészítés részéről nincs. 
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Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Átadja a szót Szabó J. Csabánénak a Pénzügyi Bizottság 

elnökének. 

 

Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság elnöke: Az ülés alkalmával felmerült kérdésekre Bot 

Sándorné pénzügyi ügyintéző részéről a válaszadás megtörtént. Az Önkormányzat első 

féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

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

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

 

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

határozatot hozza: 

 

56/2010. (VIII. 30.) önkormányzati határozat 

az önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. I. 

féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

3./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.  

( II.17.) rendeletének 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. 

A II. rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 725 862 e Ft, a forráshiány 19 290 e Ft. 

Az előirányzat módosítások saját hatáskörben történnek.  

Felkéri Bot Sándorné pénzügyi ügyintézőt, amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Szóbeli kiegészítés részéről nincs. 

 

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Átadja a szót Szabó J. Csabánénak a Pénzügyi Bizottság 

elnökének. 

 

Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság elnöke: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. ( II.17. ) rendeletét a bizottság megtárgyalta és 

javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

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

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2010. (VII.1. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésről szóló 

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

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. szeptember 2. 

 

 

4./ A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának jelenleg nincsen 

olyan rendelete, mely a közterületek használatának rendjét átfogó jelleggel szabályozná, 

csupán a köztisztaság fenntartásáról szóló, még 1991-ben megalkotott rendelet tartalmaz 

néhány általános rendelkezést. 

A település nagysága, az ügyek gyakorisága, jellege mára elengedhetetlenné teszi, hogy ezek 

egyértelműen, mindenki számára átláthatóan kerüljenek leszabályozásra.  

 

Jaksa József képviselő: Egyetért azzal, hogy szükséges a közterület rendelet megalkotása. 

A mozgóboltra vonatkozó 3000,- Ft/alkalom azt jelenti, hogy ahányszor árusításra kerül sor 

egy héten annyiszor 3000,- Ft-ot kell befizetnie? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen, de az összegen lehet módosítani, ugyanis ennek meghatározása 

a Képviselő-testület hatásköre. 

 

Kishonti János képviselő: Azon munkavállalók, akik hazajárnak busszal, vagy kamionokkal 

és közterületen parkolnak, rájuk is vonatkozik a rendelet? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen. 

 

Dobri István polgármester: A Görgey utcai játszótér esetében is leparkolnak autóval, 

rongálva a tér minőségét, az önkormányzat pedig a saját költségen tartsa rendben. Ez sem egy 

előnyös megoldás. 

 

Kishonti János képviselő: Az autóbuszok esetében is 3000,- Ft/hét került megállapításra. 

Ebben az esetben ki fog eleget tenni a fizetési kötelezettségnek? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az autóbuszok, illetve a kamionok esetében nem a munkavállalók, 

hanem a munkáltatók a teherviselők. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A buszosok és a kamionosok nem merik a gépjárművet 

olyan helyen hagyni, ahol nem biztonságos, elsősorban ebből adódnak a közterületen történő 

parkolások. Célszerűnek tartaná, ha csak a hanyagság esetén kerülne sor a megállapított díjak 

bekérésére. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Ez esetben nehéz eldönteni, hogy ki az, aki munkaeszközként, és ki 

az, aki hanyagságból tárolja kint a járművét. Jogi szempontból nagyon nehéz besorolni. 
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Hosnyánszki Jánosné képviselő: Javasolja, hogy felelősséggel nyilatkozzon a tulajdonos a 

parkolás miértjéről. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Gyakorlatban nem lehet kivételt tenni. Ha különbségtételre 

kerül sor, az egyszer rengeteg többletmunkával jár, illetve konfliktushoz vezet. Szükségesnek 

tartja a közterület rendelet teljeskörű elfogadását. 

 

Kishonti János képviselő: A helyi vállalkozóknak nem jár mentesség, ugyanis más 

településeken van rá példa. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Alkotmányellenesnek minősül az, ha a díjfizetés szempontjából a 

helyi vállalkozót a többivel szemben előnyben részesítik. 

 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: Nagyon sokféle jármű, mezőgazdasági eszköz 

közterületen van tárolva. Nehéz lenne különbséget tenni az érintettség terén. 

 

Bartha Gergely képviselő: Mozgóbolt árusítás esetében javasolna változtatást, hiszen a 

vállalkozónak nem igazán lenne nyeresége, ha minden alkalommal 3000,- Ft-ot be kell 

fizetnie. Ez a döntés Nagydorogról való „kivonulásukhoz” vezetne. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Közterület rendelet megalkotása nélkül nem lehetne 

felszólítani az érintetteket? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Megoldható, de ha nem tenne eleget az abban foglaltaknak, 

továbbiakban nincs jogalapja az intézkedésnek. 

 

Szabó József Csabáné képviselő: Olyan rendeletet kell alkotni, ami elfogadható és a 

gyakorlatban is alkalmazható. 

 

Hahn Róbert képviselő: Javasolja, hogy csak mezőgazdasági gépekre vonatkozzon a 

rendelet.  

 

Dobri István polgármester: Mivel több problémás kérdés is felmerült, javasolja, hogy a 

közterület rendelet megalkotását és annak elfogadását napolják el, majd az újonnan 

megalakult Képviselő-testület tárgyalja meg, és foglaljon állást. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát egyhangúlag tudomásul vette. 

 

5./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 1. számú módosítása.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 

módosítani kell, mert az 5. mellékletben a vagyonnyilatkozat tételre köteles köztisztviselők 

köre nem állt összhangban az utóbb elfogadott önkormányzat beszerzési és közbeszerezési 

szabályzataiban foglaltakkal. Utóbbi szabályzatokban más személyek kerültek feltüntetésre 

bírálóbizottsági tagként, mint amilyen munkakörök megjelölésre kerültek, mint éves 

gyakorisággal vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök. 
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Dobri István polgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el 

 

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

 

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

határozatot hozza: 

57/2010. (VIII. 30.) önkormányzati határozat  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzata 1. számú módosításának jóváhagyása tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az irányítói jogkörébe tartozó 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 1. számú módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal 

jóváhagyja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dobri István polgármester 

 

 

6./ Beszámoló a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda 2009. évi 

tevékenységéről.  

Előadó: Szabó J. Csabáné igazgató 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Az előterjesztéshez mellékelte a Széchényi Sándor Általános 

Iskola és Óvoda tevékenységéről készített beszámolót, ami a jelenlegi állapotnak megfelelő 

adatokat tartalmaz. 
 

Jaksa József képviselő: A tanerő ellátottság mennyire biztosított? 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Matematika szakos pedagógus kivételével a többi szakos 

ellátás biztosított. 
 

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

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

58/2010. (VIII. 30.) önkormányzati határozat  

az igazgatónak a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda 2009. évi tevékenységéről 

készített beszámolója elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó J. Csabáné 

igazgatónak a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda 2009. évi tevékenységéről 

készített beszámolóját elfogadja. 
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7./ Intézkedési terv a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának 

ellenőrzéséről készült számvevői jelentés megállapításai alapján.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Az Állami Számvevőszék 2010. júniusában ellenőrzést tartott 

önkormányzatnál a tárgyban megjelölt kérdésben. Mindez lényegében a KEOP 1.2.0 számú 

„Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú pályázat I. 

fordulójához kapcsolódó tevékenységekre terjedt ki. 

Az ellenőrzés számottevő hiányosságot nem tárt fel, a megállapítások a mellékelt számvevői 

jelentés 4. oldalán olvashatók.  

 

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Átadja a szót Szabó J. Csabánénak a Pénzügyi- Bizottság 

elnökének. 

 

Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság elnöke: A vizek védelmének és a vízgazdálkodási 

feladatok ellátásának ellenőrzéséről készült számvevői jelentést a Pénzügyi Bizottság  

 megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

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

 

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

 

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

határozatot hozza: 

 

59/2010. (VIII. 30.) önkormányzati határozat  

Intézkedési terv a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának 

ellenőrzéséről készült számvevői jelentés megállapításai alapján  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vizek védelmének 

és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről készült számvevői jelentés 

megállapításai alapján az alábbi intézkedési tervet fogadja el: 
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Megállapítás Intézkedés Felelős Határidő 

A jegyző által a 

szolgáltatókkal 

kötött szerződések 

ellenjegyzése az 

Ámr. előírásai 

ellenére nem 

történt meg. 

Valamennyi 

szerződést – a 

kötelezettségvállaló 

által történő aláírást 

megelőzően – a 

kötelezettségvállaló 

eljuttat az 

ellenjegyző részére, 

aki a belső 

szabályzatban 

rögzített 

kötelezettségvállalási 

bizonylaton felül a 

szerződésen az 

„Ellenjegyzem” 

záradék, valamint a 

keltezés feltüntetése 

kíséretében 

ellenjegyzi a 

dokumentumot, vagy 

ennek megtagadása 

esetén az Ámr. 

szerint intézkedik. 

Dobri István 

polgármester 

dr. Sátor Vera 

jegyző, 

 

továbbá a helyettes 

kötelezettségvállalási 

és ellenjegyzési 

jogkör gyakorlói 

Folyamatos 

Az Önkormányzat 

a projekt 

folyamatát 

részfeladatokra 

bontotta. 

A közbeszerzési terv 

készítését 

megelőzően a jegyző 

konzultál a 

közbeszerzések 

bonyolításával 

megbízott 

szervezettel, továbbá 

a számvevői jelentés 

egy példányát 

részükre megküldi. 

dr. Sátor Vera jegyző a konzultációra:  

közbeszerzési terv 

elfogadását 

megelőző 30 napon 

belül 

a jelentés 

megküldésére: az 

intézkedési terv 

elfogadását követő 

15 napon belül 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról annak 

kivonatának megküldésével tájékoztassa az Állami Számvevőszéket. 

Határidő: azonnal: a 2. pontban foglaltak tekintetében: 2010. szeptember 30. 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

8./       Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési  

Szabályzatának, továbbá az Európai Unióból származó forrásból támogatott  

közbeszerzésekre, valamint a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre  

vonatkozó Eseti Beszerzési Szabályzatának módosítása.  

            Előadó: Dobri István polgármester 
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

A napirendi pont nyilvános ülésen való megtárgyalásához az érintett írásban hozzájárult. 

Hozzájáruló nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6. §-ában 

foglaltak alapján az ajánlatkérők kötelesek megállapítani a közbeszerzési és beszerzési 

eljárásaik előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a 

nevükben eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi 

körét és a közbeszerzési eljárásaik dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó 

jogszabályokkal. 

Az önkormányzat rendelkezik már közbeszerzési és beszerzési szabályzattal, sőt az Európai 

Unióból támogatott közbeszerzésekre és beszerzésekre vonatkozóan külön eseti szabályzattal 

is. Ezeket ugyanakkor a Polgármesteri Hivatalnál bekövetkező személyi változásokra 

tekintettel módosítani szükséges, mivel a kommunális ügyintézői álláshely 2010. szeptember 

1-jétől betöltésre kerül. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A Polgármesteri Hivatal beszámolója során merült fel a műszaki 

ügyintézői állás betöltése. Ezt követően a pályázati kiírás a KSZK honlapján, valamint a 

Tolnai Népújságban megtörtént. Az ügyintézői állásra hat fő jelentkezett. 

 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: A kommunális ügyintéző valójában mit takar? 

dr. Sátor Vera jegyző: a kommunális ügyintéző feladata a település üzemeltetésével 

kapcsolatos feladatok ellátása. 

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

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

60/2010. (VIII. 30.) önkormányzati határozat  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának 

módosításáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 

alábbiak szerint módosítja: 

1. A Szabályzat III.4. pontjának hatodik francia bekezdése, továbbá IV.2. pontjának 

harmadik francia bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: 

„- Gárdonyi Ákos, műszaki szakértő”. 

2. Jelen módosítás 2010. szeptember 1-jén lép hatályba. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

61/2010. (VIII. 30.) önkormányzati határozat  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzta uniós Eseti Beszerzési Szabályzatának 

módosításáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre, 

valamint a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó Eseti Beszerzési 

Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Szabályzat 2.4. pontjának hatodik francia bekezdése, továbbá 3.2. pontjának 

harmadik francia bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: 

„- Gárdonyi Ákos, műszaki szakértő”. 

2. Jelen módosítás 2010. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

9./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz, továbbá a pályázat kiírása 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: A 2011. év vonatkozásában is javaslatot teszek – a 

korábbiakhoz hasonlóan – a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra és a pályázat kiírására, az előterjesztés 

mellékletében foglaltak ismeretében. 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

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

 

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

határozatot hozza: 

 

 

62/2010. (VIII. 30.) önkormányzati határozat  

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 

továbbá a pályázat kiírása  

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, továbbá a csatlakozáshoz 

szükséges további nyilatkozatok megtételére. 
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2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók 

számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának 

Általános Szerződési Feltételeit az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és 

folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 

megfelelően jár el. 

 

3. A Képviselő-testület az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott „A” típusú Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulóját kiírja. 

 

Határidő: azonnal, az 1-2. pontban foglaltak tekintetében az értesítésre: 2010. szeptember 

30., a 3. fontban foglaltak tekintetében 2010. október 1. 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

10./ Az „Ivóvízminőség-javító beruházás Nagydorog Nagyközségben” tárgyú 

projekthez kapcsolódó 2. fordulós pályázat benyújtása. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2010. szeptemberében 

nyújtja be a KEOP-1.3. Ivóvízminőség-javítás konstrukcióhoz a KEOP-7.1.3.0-2008-0030 

azonosítószámú, „Ivóvízminőség-javító beruházás Nagydorog Nagyközségben” című 

projekthez kapcsolódó 2. fordulós pályázatot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

Fejlesztési Igazgatóságához. 

 

Bartha Gergely képviselő: Melyik tervezet került beadásra? 

 

Dobri István polgármester: Az „A” és „B” változat között kerül sor döntésre. 

 

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

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

63/2010. (VIII. 30.) önkormányzati határozat 

Az „Ivóvízminőség-javító beruházás Nagydorog Nagyközségben” tárgyú projekthez 

kapcsolódó 2. fordulós pályázat benyújtása  tárgyában 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be a KEOP-1.3.0 

Ivóvízminőség-javítás konstrukcióhoz a KEOP-7.1.3.0-2008-0030 azonosítószámú, 

„Ivóvízminőség-javító beruházás Nagydorog Nagyközségben” című projekthez 
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kapcsolódó 2. fordulóra a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési 

Igazgatóságához. 

 

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 

 

11./ Az „Ivóvízminőség-javító beruházás Nagydorog Nagyközségben” tárgyú 

projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása a  2. fordulóhoz.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget vállal 

arra, hogy a KEOP-7.1.3.0-2008-0030 azonosítószámú pályázat 2. fordulójához szükséges 

saját forrást fejlesztési célú hitelből biztosítja, melynek összege 16.169.200 Ft. 

 

 Összeg (Ft) 

Elszámolható beruházási költség (nettó) 161.692.000 

Ebből: támogatás 145.522.800 

Ebből önerő 16.169.200 

ÁFA 40.423.000 

Összes beruházási költség (bruttó): 202.115.000 

 

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

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 
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64/2010. (VIII.30.) önkormányzati határozat 

Az „Ivóvízminőség-javító beruházás Nagydorog Nagyközségben” tárgyú projekthez 

kapcsolódóan saját forrás biztosítása a 2. fordulóhoz  tárgyában 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP-

7.1.3.0-2008-0030 azonosítószámú pályázat 2. fordulójához szükséges saját forrást 

fejlesztési célú hitelből biztosítja, melynek összege 16.169.200 Ft. 

 

 

 Összeg (Ft) 

Elszámolható beruházási költség (nettó) 161.692.000 

Ebből: támogatás 145.522.800 

Ebből önerő 16.169.200 

ÁFA 40.423.000 

Összes beruházási költség (bruttó): 202.115.000 

 

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 

 

 

12./ Fedezet biztosítása az általános iskolai tanulók tankönyv támogatásához és a 

bejáró tanulók bérlettérítéséhez. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Az általános iskola megküldte az Önkormányzat részére az 

általános iskolai tanulók tankönyv kiadásaihoz nyújtott támogatáshoz, továbbá a bejáró 

tanulók bérletének ellenértékéhez nyújtott támogatáshoz szükséges igényt, mely az 

előterjesztés mellékletét képezi. 

Ennek megfelelően tankönyvtámogatás céljára 288.000,- Ft-ot, valamint 1.018.009,- Ft-ot, 

azaz összesen 1.306.009,- Ft-ot, míg a bérlettámogatás céljára 67.345,- Ft-ot kérnek 

biztosítani. 

Egyrészt az állami normatívához való hozzájárulás (a nagyobb összeg), a kisebb összeg pedig 

azon tanulók tankönyvtámogatását fedezné, akik számára az állam nem támogatja a 

tankönyvek ingyenességét. Az intézmény részükre alsó tagozaton 3000,-, illetve felső 

tagozaton 5000,- Ft támogatást kíván nyújtani tanulónként. 

A bérlettámogatás csak 1 havi bérlet árát fedezi, tekintettel arra, hogy a nyertes pályázatnak 

köszönhetően beszerzendő közösségi busz átvételének időpontja még bizonytalan.  

 

Szabó J. Csabáné képviselő: A tankönyvtámogatás összege magasabb, mint a tavalyi évben, 

és előreláthatólag a jövőben még rosszabbak lesznek ezen a téren a kilátások. 
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Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Átadja a szót Szabó J. Csabánénak a Pénzügyi Bizottság 

elnökének. 

 

Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság elnöke: Fedezet biztosítása az általános iskolai 

tanulók tankönyv támogatásához és a bejáró tanulók bérlettérítéséhez napirendi pontot a 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

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

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

 

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

határozatot hozza: 

 

65/2010. (VIII. 30.) önkormányzati határozat  

 

fedezet biztosítása az általános iskolai tanulók tankönyv támogatásához és a bejáró 

tanulók bérlettérítéséhez  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchényi Sándor 

Általános Iskola és Óvodával tanulói jogviszonyban álló gyermekek részéről jelentkező 

tankönyv kiadások támogatására a tárgyévi költségvetés terhére 1.306.009,- Ft-ot biztosít; 

a Képviselő-testület a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvodával tanulói jogviszonyban 

álló, tömegközlekedési eszköz igénybevételével bejáró gyermekek bérlet kiadásainak 

támogatására a tárgyévi költségvetés terhére 269.380,- Ft-ot biztosít,  

az intézmény által benyújtott igénylésben meghatározott bontásban történő felhasználásra. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

13./ Orova Renáta köztisztviselő tanulmányi támogatásához költségvetési fedezet 

biztosítása.  

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Orova Renáta a Polgármesteri Hivatal Sárszentlőrinci Körjegyzőségi 

Irodájának köztisztviselője, aki felvételt nyert a Budapesti Corvinus Egyetem 

igazgatásszervező szakára. A köztisztviselő a 175.000,- Ft/félév összegű tandíjának 

munkáltató általi kifizetését kéri. Mivel a Polgármesteri Hivatal költségvetésében e célra 

jelenleg nincsen fedezet, a fenntartónak, azaz Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének döntése szükséges a Polgármesteri Hivatal költségvetésének 

módosítását eredményező fedezet biztosításhoz. 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. augusztus 10-én 

megtartott ülésén vállalta, hogy a szükséges összeget Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára a köztisztviselő és a munkáltató által 

megkötendő tanulmányi szerződésnek megfelelő időpontban átutalja. 
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Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Átadja a szót Szabó J. Csabánénak a Pénzügyi Bizottság 

elnökének. 

 

Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság elnöke: Orova Renáta köztisztviselő tanulmányi 

támogatásához a költségvetési fedezet biztosítását a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, 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 határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

66/2010. (VIII.30. önkormányzati határozat 

Orova Renáta köztisztviselő igazgatásszervező főiskolai oklevél megszerzéséhez 

nyújtandó tanulmányi támogatása anyagi fedezetének biztosítása tárgyában 

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Orova Renáta köztisztviselő 

részére a köztisztviselő és a munkáltató között megkötendő tanulmányi szerződés alapján az 

igazgatásszervező főiskolai oklevél megszerzéséhez nyújtandó tanulmányi támogatás anyagi 

fedezetét – 6 féléven át félévente 175.000,- forintot - az önkormányzat – azon belül a 

Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv - költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Dobri István polgármester 

             dr. Sátor Vera jegyző 

 

 

14./ Böhl Ferenc és Péti Lászlóné bérlakás vásárlási kérelme. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Böhl Ferenc és Péti Lászlóné meg kívánja vásárolni az általuk 

lakott Nagydorog, Kossuth u. 67. szám alatti önkormányzati bérlakásokat (2 db 51,4-51,4 m
2
 

területű lakás). Az ingatlan az önkormányzat tulajdonát képezi. Bruttó nyilvántartási értéke – 

a két lakásé együttesen – 776.657,- Ft. Természetesen a piaci érték ennél jóval magasabb 

lehet. 

Ahhoz, hogy értékesíthetők legyenek, először az 53-as hrsz.-ú ingatlant meg kellene osztatni, 

hiszen az egész ingatlan egy helyrajzi számon van földhivatali nyilvántartásba véve. 

Másrészt az értékesítés előtt célszerű lenne egy ingatlanforgalmi értékbecslést elvégeztetni, 

tekintve hogy köztulajdonról van szó. 

 

Javasolja, hogy a jelenlegi képviselő-testület utolsó ülésén ne foglaljanak állást 

önkormányzati vagyon értékesítéséről. Ennek megfelelően határozati javaslatot sem csatolta. 

Amennyiben a képviselő-testület ezzel egyetért, úgy mindezekről a beadványozókat is 

tájékoztatni fogja. 
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A képviselő-testület a polgármester javaslatát egyhangúlag tudomásul veszi. 

 

16./ Egyebek. 

 

Bejelentések 

 

Dobri István polgármester: A következőkről tájékoztatja a képviselő-testületet: 

- Augusztus hónapban Bunyaszekszárdon a Kopjafa felavatása megtörtént. 

- Láng László részéről a földbérlet tárgyában a részletfizetés – egyszeri alkalmat 

kivéve- nem történt, ebből kifolyólag az ügy áthelyezésre került a Paksi Városi 

Bírósághoz, majd ezt követően a Végrehajtó Irodához. 

- A kisiskola tető felújítása, illetve a festés, meszelés megtörtént. 

-  Az alsó óvodánál a külső munkálatok befejeződtek, beltéri festés elvégzése 

folyamatban van. 

- A gyógyszertár környéki parkoló kialakítására (Juhász-Terv) terveztetés folyamatban 

van.  

- A KVG Zrt. részéről az őszi lomtalanításra október 12-én kerül sor. 

 

Kishonti János képviselő: Az NDTV kampánycélra milyen módon használható fel? 

 

Dobri István polgármester: A Képviselő-testület által 2009. április 21-én elfogadott 

határozatban foglaltak alapján.  

 

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

nyilvános ülését 17.45 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

       Dobri István     dr. Sátor Vera 

      polgármester             jegyző  


