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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: 

64/2011.(VII. 25.) önkormányzati határozat  

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala alapító okiratának módosítása 

tárgyában 
 

65/2011.(VII. 25.) önkormányzati határozat  
 

a 0132/3. hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 

hasznosítási kötelezettség 

meghosszabbítása 

 

68/2011.(VII. 25.) önkormányzati határozat  

 
az Alisca Rekultivációs 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás társulási megállapodásának 

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

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 10/2011.  

(VII.28.) önkormányzati 

rendelete 

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata 2011. évi 

költségvetéséről szóló 

1/2011. ( II.28.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Hatályba lépésének 

napja:  

2011. augusztus 01. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2011. július 25-én 16.10 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

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

 

Jelen vannak:  Veres Imre polgármester, 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester,  

Dobri István,  

Hosnyánszki Jánosné, 

Kishonti János,  

Jankovics Lászlóné, 

Szabó J. Csabáné képviselők   

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Csonka Imre CKÖ elnök 

 

Veres Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket. A képviselő-testület ülését megnyitja, 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen 

van. Az írásban kiküldött napirendi pontok vonatkozásában javaslatot tesz a 2. számú 

napirend visszavonására, továbbá a 6. sz napirendi pontként kiosztásra kerülő előterjesztés 

megtárgyalására. Megkérdezi, hogy van-e még valakinek egyéb javaslata. 

Megállapítja, hogy egyéb javaslat nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

N A P I R E N D :  

 

1./  A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 

1/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés )  

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata alapító okiratának valamint szervezeti 

és működési szabályzatának módosítása, továbbá együttműködési megállapodás 

megkötése a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvodával a gazdálkodási 

feladatok ellátására. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3./ Kovács Krisztián és Kovácsné Kishonti Betti kérelme a 0132/3. hrsz.-ú 

ingatlannal kapcsolatos hasznosítási kötelezettség meghosszabbítására.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 
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4./ Együttműködési megállapodás megkötése a Nagydorogért Egyesülettel.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5./  Az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi ) 

 

 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 

1./  A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 

1/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az eredeti költségvetés 1 179 317 e Ft főösszeggel és 99 964 e Ft 

forráshiánnyal került elfogadásra. 

A I. Rendeletmódosítás után a költségvetési főösszeg 756 505 e Ft, a működési forrás hiány 

27 549 e Ft, a felhalmozás forráshiány 12 304 e Ft, 

Az előirányzat módosítások intézményi hatáskörben történtek. Beruházási változásoknál az 

ivóvíz és szennyvíz pályázatnál most került a 2011. évi ütemezés megállapításra, valamint a 

Paksi Kistérségi hulladéktároló pénzeszközátadás ütemezésének felosztását is most határozták 

meg. Ezek tudatában változott a Vizi közmű pénzeszköz átadása is.  

 

Bevételi főösszeg változás összesen:               -      422 812 e Ft 

Kiadási  főösszeg változás összesen:                -     422.812  e Ft 

 

Felkéri Dobri Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

állásfoglalását. 

 

Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.28.) Önkormányzati rendelet 

módosítását megtárgyalta, és egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi Bot Sándorné pénzügyi ügyintézőt, hogy a naprendi 

ponttal kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A rendelet módosítás csak saját hatáskörben történt. A 

2011. évi költségvetés az eredeti költségek alapján került megtervezésre. Mint Polgármester 

úr is elmondta, május-június hónapban került sor egyeztetésre a szennyvíz, ivóvíz és a 

hulladékgazdálkodás vonatkozásában. A projektmenedzser ezt követően megadta a 2011. évre 

vonatkozó tervet, és ez alapján történtek meg a módosítások. 

 

Kishonti János képviselő: A fogászati székre átvett pénz működési bevételként szerepel. Ez 

felhalmozás és nem működés. 
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A 4/b táblában nem szerepel az 1.208 ezer forint, ez beruházás, nem? Ugyanis ha vásárolok 

valamit, abban az esetben beruházást végzek. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: 2.401 ezer forintot adunk ki a beruházásra. 

 

Kishonti János képviselő: Itt 1.208 ezer forintról van szó, amit az önkormányzatok fizetnek 

a fogorvosi szék vonatkozásában. Ez a bevételnél szerepel és nem a kiadásnál. Ez nem 

működési bevétel, tehát rossz helyen szerepel az összeg. Ezt így nem tudja elfogadni.  

Továbbá ha jól tudja, az önkormányzatnál is van bérkompenzáció. Magyar Államkincstár 

havonta fizeti, és ez nem szerepel a rendeletben. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A bérkompenzáció kormányzati hatáskörben van, a 

féléves záráskor fog megtörténni. Jelen módosítás csak saját hatáskörben történt. 

 

Kishonti János képviselő: A zárszámadási rendelet már régen elfogadott, de még most sem 

szerepel a pénzmaradvány. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Nem volt pénzmaradvány. 

 

Kishonti János képviselő: Olyan nincs, hogy pont nulla forintra kifut. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: 842 ezer forint a negatív pénzmaradvány, ami a féléves 

módosításnál fog jelentkezni. 

 

Kishonti János képviselő: A támogatási működési bevételnél a csökkenés 373.044 ezer 

forint van kimutatva. Részletezéseket összesítve viszont 360.368 ezer forint, ami 12.676 ezer 

forinttal kevesebb. A kettő közötti különbözet hol van? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Van két kiegészítő táblázat, amiben a képviselő-testületi 

határozatok alapján kimutatásra került, hogy ezek az összegek miből tevődnek ki. 

A bevétel és a kiadás vonatkozásában is részletesen kimutatásra került a  

- rendőrség 

- szennyvíz 

- ivóvíz 

- víziközmű 

- fogászati szék 

- iskolabusz 

- orvosi körzetösszevonások pénzmozgása, illetve annak Áfa vonzatai. 
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Kishonti János képviselő: Az 1. számú mellékletben 5250 ezer forint került feltüntetésre 

törlesztésként. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Ez nem törlesztés, hanem kamatkifizetés. 

 

Kishonti János képviselő: Akkor viszont rossz sorban került kimutatásra. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Ha beteszi a dologi kiadásokba, akkor az lett volna, hogy 

elrejti a kamat kiadást. 

 

Kishonti János képviselő: Az Alapszolgáltatási Központnál a 2011. II.28-án elfogadott 

költségvetésben a létszám keret 31 fő volt, a jelen módosításban viszont 32 fő.  

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Valójában 31,5 főről van szó, de 0,5 fővel nem lehet 

számolni. 

 

Kishonti János képviselő: Ez nem került át a Paksi Kistérséghez? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: De igen. 

 

Kishonti János képviselő: Akkor miért nincs időarányosan lecsökkentve? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Ezek az adatok januári állapotnak felelnek meg. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A februári költségvetés tárgyalásakor az áfa-ra kérdezett rá 

és azt a visszajelzést kapta, hogy nincs áfa. Örül annak, hogy a jelen módosítás alapján végül 

is megjelenik és lehet vele számolni. 

 

 Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Ez fordított áfa, ami mind bevételi, mind kiadási 

oldalon megjelenik. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A házilagos brigád költsége egyéb kategóriában került 

elszámolásra, vagy ismételten szakfeladaton vannak?  

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Szakfeladaton vannak. 
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dr. Sátor Vera jegyző: Meg lehet oldani, hogy külön kigyűjtésre kerül a könyvelésből, de a 

rendeletben viszont szakfeladatra kell felosztani. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A jelenlegi módosítás saját hatáskörben történt, és 

augusztusban kerül sor a beszámoló elkészítésére, melyet követően kormányzati hatáskörben 

is történnek módosítások. Ezt a két hatáskört teljesen külön kell venni, erre van törvény? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Erre nincs törvény. Ezt a mostani rendeletmódosítást vegyük 

helyreigazításnak, mely a könyvvizsgáló asszony bevonásával történt meg. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még 

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazattal a következő 

rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2011. (V II.28. ) önkormányzati rendelete 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011 ( II.28. ) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. augusztus 01. 

 

 

2./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata alapító okiratának valamint szervezeti 

és működési szabályzatának módosítása, továbbá együttműködési megállapodás 

megkötése a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvodával a gazdálkodási 

feladatok ellátására.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A mellékelt alapító okirat módosítás indoka, hogy 2011. július 1-

jétől a háziorvosi szolgáltatás már nem terjed ki Pusztahencse Község közigazgatási 

területére, ezért a működési terület megjelöléséből törölni kell. 

 

Mivel a képviselő-testület úgy döntött, hogy az iskola gazdasági önállóságát megvonja, az 

ehhez kapcsolódó változásokat át kell vezetni a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatán (SZMSZ) is: 

- az SZMSZ-ben fel kell tüntetni az alapító okirat 1. pontja szerinti módosításának 

határozat számát. 

- a VI. pontba be kell építeni az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási 

feladatainak ellátásával kapcsolatos alaprendelkezéseket. 
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- A 2. mellékleten keresztül kell vezetni a létszámtáblát érintő módosításokat (2 fő 

létszámbővülés). 

- A 4. mellékleten át kell vezetni a gazdasági szervezet feladatait ellátók feladatainak 

bővülését. 

2011. szeptember 1. napjától hatályos módosítása után önállóan működő költségvetési 

szervként lesz besorolva, utóbbi vonatkozásában ki kell jelölni azt az önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szervet, amely a pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátja. A 

gyakorlatnak megfelelően javaslom a Polgármesteri Hivatal kijelölését, különösen mivel 

önkormányzatunk más költségvetési szervet nem tart fenn és az Alapszolgáltatási Központ 

megszűnéséhez tárgyévben még kapcsolódó feladatok elvégzése (normatíva tárgyévi igénylés, 

átadása, elszámolása) után ezen szerv feladatai a jövő évtől csökkenni fognak. 

A két intézmény között létrejövő megállapodást a képviselő-testületnek kell jóváhagynia. 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
 

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

64/2011. (VII. 25.) önkormányzati határozat  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítása tárgyában 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdése b) pontjában, továbbá a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38. §-ának (1) 

bekezdésében foglaltak alapján Nagydorog Nagyközség Polgármesteri Hivatalának 

Alapító Okiratát az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Módosító Okiratban 

foglaltak szerint módosítja. A módosítást tartalmazó egységes szöveget a Képviselő-

testület az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 

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

kivonat megküldésével értesítse a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát értesítse, 

egyidejűleg kérelmezze a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásának 

módosítását. 

3. A Képviselő-testület a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda önállóan működő 

költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatainak elvégzésére 2011. szeptember 1. 

napjától kijelöli a Polgármesteri Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szervet. 

4. A Képviselő-testület a Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ önállóan működő 

költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatainak elvégzésére a Polgármesteri 

Hivatallal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel létrejött 

együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt 

tartalommal jóváhagyja. 
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5. A képviselő-testület az irányítói jogkörébe tartozó Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. 

számú módosítását az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Határidő:  az 1. pontokban foglaltak tekintetében:  azonnal 

a 2. pont tekintetében:    a határozat elfogadását  

követő 8 napon belül 

a 3-5. pontok tekintetében: azonnal 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

 

 

3./ Kovács Krisztián és Kovácsné Kishonti Betti kérelme a 0132/3. hrsz.-ú 

ingatlannal kapcsolatos hasznosítási kötelezettség meghosszabbítására.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Kovács Krisztián és Kovácsné Kishonti Betti részére az 

önkormányzat a 12/2009. (II.3.) ÖH. számú határozatával 2009. május 20-án értékesítette a 

0132/3. hrsz.-ú, 2 Ha területű, 34,04 AK értékű, szántó művelési ágba tartozó ingatlant, az 

5/2008. (II. 11.) ÖH. számú határozatban rögzített feltételek szerint. 

 

A képviselő-testület említett határozata azt tartalmazta, hogy a vevőnek 2 éven belül az általa 

megvásárolt területen meg kell kezdenie a tevékenységi körébe tartozó munkálatokat, 

ellenkező esetben 1 millió Ft/Ha összegű bánatpénzt köteles az eladó részére megfizetni. 

 

A vevő ezen kötelezettségét a határidő lejártáig a mellékelt levélben foglalt okokból nem 

tudta teljesíteni, ezért kéri a 2 éves határidő meghosszabbítását 2012. májusáig (a 

szerződéskötés évfordulójáig). 

 

Úgy gondolom, hogy a helyi vállalkozást azzal is segíteni tudjuk, ha kérésének eleget teszünk, 

különösen mert rajta kívül álló okokból hiúsult meg a szerződéses kötelezettségének 

teljesítése. 

 

Kishonti János képviselő: Bejelenti érintettségét. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy kizárja-e a képviselő urat 

a szavazásból? 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással és igen szavazat 

nélkül Kishonti János képviselő urat nem kívánja a szavazásból kizárni. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Milyen szándékkal vásárolták meg?  

 

Veres Imre polgármester: Gázcsere telep kialakítása céljából. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Valamilyen lépés már történt a kivitelezésben az építésügyi 

hatóság felé ? 
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Veres Imre polgármester: Hivatalosan nem tud róla, de értesülései szerint a tervezési 

munkálatok megkezdődtek. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ez belterületként van nyilvántartva? 

 

Veres Imre polgármester: Nem, külterületként. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A csapadékvíz elvezetése megtörtént? 

 

Veres Imre polgármester: Igen, vízelvezető árok kialakításával. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e még 

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 2  tartózkodással és ellenszavazat nélkül 

a következő határozatot hozza: 

 

65/2011. (VII. 25.) önkormányzati határozat  

a 0132/3. hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos hasznosítási kötelezettség meghosszabbítása 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovács Krisztiánnal 

és Kovácsné Kishonti Bettivel a 0132/3. hrsz.-ú ingatlan adásvétele tárgyában 

megkötött szerződés 4./ és 6./ pontjában a szerződés aláírásától számított 2 éves 

határidőt 3 évre módosítja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítással járó 

adminisztratív teendők lebonyolítására és a módosító szerződés aláírására. 

Amennyiben a szerződés módosítással kapcsolatban kiadás merül fel, az a vevőt 

terheli. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

4./ Együttműködési megállapodás megkötése a Nagydorogért Egyesülettel.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Nagydorogért Egyesület tovább kívánja működtetni a 

Nagydorog Televíziót. 

Mivel ehhez technikai eszközökkel nem rendelkezik, az önkormányzatnak viszont profi 

technika áll rendelkezésére, kérik, hogy ingyenesen (használati díj nélkül), de bizonyos 

ellenszolgáltatás (műsorszolgáltatás, képújság közérdekű célokra történő igénybevétele) 

fejében bocsássuk használatukba ezen technikai felszerelést. 
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A vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2009. (VIII.27.) Ör. rendelet 11. §-ának (1) 

bekezdése szerint az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen vagy 

kedvezményesen átruházni csak: 

a) meghatározott céllal más önkormányzatnak; 

b) kötelezettségvállalással közérdekű célra; 

c) alapítvány, közalapítvány javára, alapítványi hozzájárulás címén; 

d) az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő – közfeladat vagy közszolgáltatás 

ellátásával összefüggő tevékenységet folytató – gazdasági társaságnak lehet. 

Amennyiben ezen eszközök díjmentes használatba adására megállapodást kötünk, az csak a b) 

pont szerinti jogcímen történhet. 

Jelen esetben csak részben van szó ingyenességről, mert pénzügyi ellenszolgáltatás 

(használati díj fizetés) ugyan nem történik, de cserében lehetőség nyílik az önkormányzat 

számára tájékoztatás céljára szintén díjmentesen igénybe venni a műsorszolgáltatást az 

együttműködés keretében. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A Nagydorogért Egyesület levelében az szerepel, hogy 

cserébe az egyesület vállalja, hogy a település lakosságának biztosítja -a korábban  már 

megszokott színvonalon- a helyi televízió műsorszolgáltatását. Az együttműködési 

megállapodásba az került be, hogy az egyesület vállalja, hogy a használati jog átengedése 

fejében az együttműködés keretében a megállapodás időtartama alatt az egyesület által 

működtetendő televízióban annak önkormányzat általi működtetése alatt megszokott 

színvonalon biztosítja, hogy az önkormányzat hivatalos,  lakosság részére szánt közleményeit 

megjelenteti a képújságon vagy közéleti műsoraiban, illetve ugyanezen fórumokon havonta 

összesen legalább egy óra műsoridőt kitevő pártatlan és kiegyensúlyozott tudósítást ad az 

önkormányzat tevékenységéről, rendezvényeiről. 

Mit takar ez a megszokott színvonal? 

 

Veres Imre polgármester:   
- Képviselő-testületi ülések utáni tájékoztatás, mely nem csak a polgármester 

megnyilvánulását, hanem a másik fél véleményét is magába foglalná. 

- Önkormányzati rendezvények 

- Falu életében megszokott ünnepségek 

- Iskolai rendezvények 

- Önkormányzati beruházások, fejlesztések. 

 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Javasolja, hogy legyen belefoglalva az együttműködési 

megállapodásba, hogy a korábban  már megszokott színvonalon biztosítja a helyi televízió a 

műsor szolgáltatást az alábbiak szerint, és kerüljön felsorolásra, ami eddig is volt. Jogilag 

engedélyezett ezen felsorolás bevétele az együttműködési megállapodásban? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: És a legalább egy óra műsoridő pártatlan az mit takar? 

 

Veres Imre polgármester: Legalább egy órát fordítanak az önkormányzati tudósításokra. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Javasolja, hogy az egy órát eseti alkalmakban határozzák 

meg, ugyanis egyik hónapban lehet több, a másik hónapban viszont kevesebb esemény. 
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Kishonti János képviselő: Kereskedelmi vagy közszolgálati televízióként fog működni? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Kereskedelmi televízióként. 

 

Kishont János képviselő: A képviselő-testületi ülések közvetítésére nem is kerül sor? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Lesz közvetítés, ebbe az is belefér. 

 

Kishonti János képviselő: Ebbe az egy órába hogyan férne bele, amikor 3-4 órás képviselő-

testületi ülések vannak, sőt van, amikor kettő ülésre is sor kerül. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az egyesület határozza meg a műsor szerkezetét, mi úgymond 

műsoridőt vásárolunk tőlünk. 

 

Kishonti János képviselő: Tehát semmi ráhatásunk nincs. 

Van az átadás-átvétel az eszközökről. A bruttó érték és az átadási érték mit jelentenek?  

 

dr. Sátor Vera jegyző: Ezek az értékek a nyilvántartásból lettek kimásolva, az érték részével 

igazából nem kell foglalkozni, ugyanis a felsorolt eszközök ingyenes használatra kerülnek 

átadásra. Tehát csak használati jog átadására kerül sor. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ha mi biztosítunk minden feltételt, ( épület, fűtés, villamos 

energia ) akkor annyi beleszólásuk sincs, hogy a Képviselő-testületi ülések közvetítésre 

kerüljenek. Akkor, hol itt a tisztesség?  

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az önkormányzat belefoglalhatja, kérheti, de az egyesület hatásköre 

eldönteni, hogy mit vesz be a műsorába. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Javasolja, hogy kerüljön minden tételesen felsorolásra, hogy 

mi az az elvárt szolgáltatás. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Határidős ez a döntés? Mert ha nem, akkor célszerű lenne a 

Nagydorogért Egyesület elnökét meghívni, és a döntéshozatal előtt átbeszélni az 

együttműködési megállapodásban foglalandókat. 

Hiányolja, hogy több esetben hoznak olyan döntéseket, ahova nem kap meghívást az érintett 

intézmény, egyesület képviselője. 

 

Veres Imre polgármester: Augusztus 20-án szeretné az egyesület megkezdeni a munkáját. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Nem hiába van olyan szóbeszéd, hogy nem kerül a képviselő-

testületi ülés közvetítésre. 

Javasolja, hogy kerüljön megtárgyalásra elfogadás előtt az együttműködési megállapodás, 

továbbá kéri az egyesület alapszabályába történő betekintést. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Jelen esetben csak az eszközöket kéri az egyesület. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Plusz az épületet. 

 

Kishonti János képviselő: A főszerkesztő úr fizetését az önkormányzat adja. 
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Akkor fizessen az egyesület is bérleti díjat, és ha az önkormányzat részéről történik 

megrendelés, akkor az önkormányzat is kifizeti a szolgáltatás árát. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Neki csak a törvényességre kell felügyelnie. 

Egy megállapodás elfogadásához több félnek kell rábólintani. Javasolja, hogy a képviselő-

testület és az egyesület a döntéshozatal előtt tárgyalja át az együttműködési megállapodásban 

foglaltakat. Az együttműködési megállapodásban történő önkormányzati rendezvény 

felsorolás az önkormányzat részéről nem törvénysértő. 

 

Veres Imre polgármester: Az elhangzottak figyelembevételével javasolja a képviselő-

testületnek a napirendi pont elnapolását, továbbá  a döntéshozatal után szünetet rendel el, 

mivel időközben megérkezett a bikácsi képviselő-testület a mai napra összehívott együttes 

testületi ülésre, és a visszalévő napirendi pontok megtárgyalására már nincs idő annak 

kezdetéig. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy döntsön a napirendi pont elnapolásáról! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

egyetért a napirendi pont elnapolásával. 

 

SZÜNET 

 

Veres Imre polgármester: A szünet után megállapítja, hogy valamennyi képviselő jelen van, 

a képviselő-testület határozatképes. Az 5. napirendi pont megtárgyalása következik. 

 

5./  Az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi ) 

 

Veres Imre polgármester: A képviselő-testület a 2011. június 22-i ülésén döntött arról, hogy  

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés e) pontja értelmében 

– alapító tagként részt vesz az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulásban.  A társulás megalapításával lehetőség nyílik arra, hogy a társulás a Széchenyi 

terv keretében olyan pénzösszegre pályázzon, amely lehetővé teszi magas műszaki és 

technikai színvonalon, környezetet védő rendszerben a rekultivációt. 

 

A 2011. július 4-én megtartott társulási alakuló ülésen a társult tagok képviselői javasolták, 

hogy a társulás működésének költségét 100 Ft/lakos összegben határozzák meg. A szekszárdi 

Közgyűlés ennek megfelelően felkérte Polgármesteri Hivatalát, hogy a soron következő 

ülésére készítse elő a társulási megállapodás módosítását. 

 

A döntésnek megfelelően a Hivatal a társulási megállapodás módosítását előkészítette, mely 

az előterjesztés mellékletét képezi.   

 

A módosítás néhány apróbb pontosítást (lakosságszám) is tartalmaz, melyeket az 

előterjesztésben dőlt betűvel kiemelve jeleztek.  

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Ez éves összeg, mely nem a lakosságot terheli, 

hanem az önkormányzat fizeti? 
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Veres Imre polgármester: Éves összegről van szó, amit az önkormányzatnak kell kifizetnie. 

Jankovics Lászlóné képviselő: El fogják hordani a hulladékot? 

Veres Imre polgármester: Nagydorogról nem. Más technikával lesz megoldva. 

Jankovics Lászlóné képviselő: Nagydorogon mit fognak csinálni? 

Veres Imre polgármester: A nagydorogi rekultivációs tervben szerepel, hogy a vizsgálati 

kutak elkészültek, a vizsgálati eredményt évente felülvizsgálják, ez alapján készül el a 

rekultivációs terv, melynek keretében Nagydorog egy új takarást, egy új tömörítést, még egy 

új takarást, környezetrendezést kap, tehát egy természet közeli állapot visszaállítására kerül 

sor. 

Kishonti János képviselő: Hány évig tart? 

 

Veres Imre polgármester: A projekt megvalósítás időszaka maximum 3 év. 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még valakinek kérdése, 

hozzászólása, véleménye? 

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogassa. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

68/2011. (VII.25.) önkormányzati határozat 

az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 

 
1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alisca Rekultivációs 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

társulási megállapodását a melléklet szerinti szövegezéssel jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2011. július 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

Veres Imre polgármester a rendkívüli képviselő-testület ülését 18.45 órakor befejezettnek 

nyilvánítja.  

 

 

 

Kmft. 

 

 

        Veres Imre     dr. Sátor Vera 

                               polgármester           jegyző  


