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Nagydorog Nagyközség 

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

e-mail: nagydorogonk@axelero.net 



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

 

 

 

38/2014. (V.29.) önkormányzati határozat  

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2013. évi ellátásáról szóló átfogó 

értékelésről 

 

39/2014. (V.29.) önkormányzati határozat  

a Képviselő-testület 2014. II. félévi, 

szeptember 30-ig szóló Munkatervének 

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

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2014.  

(V.30.) önkormányzati rendelete 

 

a hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységekről, továbbá 

a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról 

Hatályba lépésének 

napja: 2014. június 1. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2014. május 29-én 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

 

 

Jelen vannak: Veres Imre polgármester, 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester, 

Hosnyánszki Jánosné, 

Kajári Gábor, 

Kishonti János, 

Sági János, 

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Orova Dániel jegyző 

 

Scherer  Balázs projekt manager TeGaVill Kft-é képviseletében 

 

Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket.  

 

A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 

megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett 

napirendi pont elfogadására. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 

 

 

1/ A hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2/ Beszámoló a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ Nagydorog 

Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: dr. Orova Dániel jegyző 

3/ Az önkormányzat 2014. II. félévi, szeptember 30-ig szóló munkaterve . 

 ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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4/  Tájékoztató Energiatakarékos közvilágítási LED fényforrások és lámpatestek  

üzembe helyezése. ( Szóbeli előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1/ A hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Ahogy az a Képviselő-testület előtt ismert, 2013. január 1-én 

hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), 

melynek - immár hatályon kívül lévő - 108. §-a hatályon kívül helyezte a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII törvényt (a továbbiakban: Hgt.). 

 

A Ht. és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek lényegesen megváltoztatták a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszabályi kereteit. A törvény 35. §-a és 88. § (4) 

bekezdése részletesen meghatározza, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás új 

rendszerében a települési önkormányzatok milyen körben rendelkeznek jogalkotási 

hatáskörrel. A jogalkotási hatáskör tartalmi elemeinek lényeges módosulása, valamint a 

jelenleg hatályos rendeletet befolyásoló magasabb szintű jogszabályi előírások változásai új 

rendelet megalkotását teszik szükségessé. Az előterjesztés ezen új rendelet megalkotását 

szolgálja. Az előterjesztéshez hatásvizsgálat, és indokolás is készült, melyet szintén az 

előterjesztéshez csatoltunk. 

 

A rendelet-tervezetben, a köztisztasági témakörön kívül szabályoztunk minden olyan esetkört, 

amely a Ht. alapján a hulladékkal kapcsolatosan önkormányzati rendeletben szükséges és 

lehetséges, így például a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltató kötelezettségeit, a 

közszolgáltatás igénybevételének módját. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény értelmében a 

környezetvédelmi témájú önkormányzati rendeletek tervezetét tájékoztatásul az érintett és 

szomszédos települések önkormányzatának, továbbá véleményezésre a környezetvédelmi 

hatóság illetékes szervének meg kell küldeni. Ezen előírásnak eleget téve első alkalommal az 

alap rendelet-tervezetet, majd az első véleményezés alapján megtörtént javítások átvezetése után 

a javított rendelet-tervezetet a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsa felkérése alapján Paks Város Önkormányzata közreműködésével ismételten 

megküldtük véleményezésre, tájékoztatásul az érintetteknek.  A kötelező egyeztetésen túl, a 

későbbi törvényességi észrevételek elkerülése érdekében, szintén a Társuláson keresztül, a Tolna 

Megyei Kormányhivatal véleményét is kikértük a rendelet-tervezettel kapcsolatosan. A 

megkeresésekre beérkezett második körös véleményeket az előterjesztéshez csatoltuk. 

 

A Ht. és végrehajtási rendeletei számos új rendelkezése közül az egyik legjelentősebb 

változás a települési szilárd hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

díjat, illetőleg annak megállapítását, továbbá a választható hulladékgyűjtő edények méretének   

kérdését érinti.  
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A Ht. végrehajtására kiadott 438/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 6. § (1) és (2) bekezdése 

rendelkezik arról, hogy a közszolgáltatás körében a vegyesen gyűjtött hulladék esetébe 

legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közötti választási lehetőséget kell az 

ingatlantulajdonos részére biztosítani, melynek oly módon kell érvényt szerezni, hogy a 

választási lehetőség igazodjon az ingatlanon keletkező hulladék mennyiségéhez. A második 

körös rendelet-tervezet készítése során az önálló rendeltetési egységek számától függetlenül 

110, 120, 1100 literes és 4 m3 hulladékgyűjtő edény igénybevételét tettük lehetővé. 

Elfogadva a Kormányhivatal hulladékgyűjtő edények méretével kapcsolatos véleményét, úgy 

ítéltük meg, hogy aggályos lehet ezen nagyságú edények egyszemélyes háztartások esetében 

történő alkalmazásnak megkövetelése, így a megoldást keresve áttekintettük az 

Alkotmánybíróság, illetőleg a Kúria e témakörben hozott döntéseit. Mind az 

Alkotmánybíróság, mind a Kúrai e témakörben több döntést is hozott. A döntéseket elemezve 

látható volt, hogy abban egységes az ítélkezési gyakorlat, hogy a választási lehetőséget 

biztosítani szükséges, de azt hogy mi az a legkisebb hulladékgyűjtő edény méret, vagy 

mekkora méretű háztartás az, amelynek biztosítani kell a kisebb edényméretet, vagy, hogy a 

kisebb edényméret alkalmazását milyen módon kell a gyakorlatban megvalósítani, egységes 

megítélés nem alakult ki, hisz minden település más és más sajátosságokkal rendelkezik. Az 

áttekintett döntések sok-sok megoldást tartalmaznak, de ami a számunkra a legelfogadhatóbb, 

illetőleg a hatályos szabályozási környezetnek leginkább megfelelő az a Kúrai Önkormányzati 

Tanácsa Köf.5.056/2013/3. számú határozatában vizsgált önkormányzati rendelet 

szabályozás, mely szabályozást a Kúria a hivatkozott határozatában jogszerűnek ítélt és, 

amelyben az adott önkormányzat az 1 fős háztatások részére díjkedvezményt biztosított. 

Alapkoncepcióban ezt a megoldást terveztük a rendeletben elfogadni, de arra való tekintettel, 

hogy a kormányhivatal a hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatosan a paksi önkormányzathoz 

további tájékoztatást küldött, más megoldást kellett választani. Mivel a melléklet szerinti 

tájékoztatás szerint önkormányzati rendeletben kedvezmény meghatározására nincs lehetőség, 

így az 1 fős háztatások részére tervezett kedvezményre vonatkozó rendelkezés alkalmazására 

sincs lehetőség. A kedvezmény törlésével egyidejűleg az 1 fős háztartásokra vonatkozóan a 

rendelet-tervezetbe beépítettük a 80 literes hulladékgyűjtő edény alkalmazását. Ezen kisebb 

méretű edény igénybevételére 2015. január 1-től lesz lehetőség. Korábbi bevezetése azért nem 

lehetséges, mivel az önkormányzat korábban nem alkalmazott 110 liternél kisebb edényt, így 

a Ht. hatályos szabályozása szerinti időpontra vonatkozóan nem áll rendelkezésre díj, ezt a 

hiányzó díjat pedig sem az önkormányzat, sem pedig a Magyar Energetika és Közmű-

szabályozási Hivatal nem jogosult megállapítani.  

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Tehát a kedvezményeket kivették. 

 

Veres Imre polgármester: Az önkormányzat hozhat olyan rendeletet, hogy szociális 

helyzetet figyelembe veszi, de a különbözetet az önkormányzatnak kell kifizetnie. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek kérdés, hozzászólása, 

véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelettervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

4/2014. ( V.30.) önkormányzati rendelete   

a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2014. június 1. 

 

 

 

2/ Beszámoló a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ Nagydorog 

Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi tevékenységéről. 

 Előadó: dr. Orova Dániel jegyző 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

dr. Orova Dániel jegyző: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 96. §-ának (6) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok számára 

az elmúlt év gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

készítésének, valamint képviselő-testület, illetve közgyűlés általi, minden év május 31-ig 

történő megtárgyalásának kötelezettségét. 

Az átfogó értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés 

kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet az önkormányzat felé. Az 

önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és 

állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

Megkérdezi Márkus Anita családgondozót, hogy van e szóbeli kiegészítése. 

 

Márkus Anita családgondozó: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, 

vélemény nem hangzott el. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek 

elfogadni! 

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

következő határozatot hozza: 
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38/2014. (V.29.) önkormányzati határozat  

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról szóló átfogó 

értékelésről 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. 

§-ának (6) bekezdésében megjelölt szervnek küldje meg. 

 

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: 2014. május 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester, a 2. pont vonatkozásában: dr. Orova Dániel jegyző 

 

3/ Az önkormányzat 2014. II. félévi, szeptember 30-ig szóló munkaterve  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Veres Imre polgármester: A Képviselő-testület munkáját féléves időtartamra szóló 

munkaterv alapján végzi. A munkaterv tervezetének elkészítése a polgármester és a jegyző 

feladata. A munkaterv tervezetét a polgármester terjeszti a testület elé.  

Jelen munkaterv nem a teljes következő félévet öleli fel, tekintettel arra, hogy a választásokig 

a II. félévben már csak egy soros ülést tervezünk.  

Amennyiben rendkívüli döntéshozatal szükséges a képviselő-testület összehívásra kerül. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Javasolja, hogy a munkaterv kerüljön kiegészítésre az 

óvodáról és a konyháról készült beszámolóval.  

 

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. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek 

elfogadni! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

39/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat  

a Képviselő-testület 2014. II. félévi, szeptember 30-ig szóló Munkatervének 

elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2014. II. 

félévi, szeptember 30-ig szóló Munkatervét a  kiegészítéssel együtt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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4/  Tájékoztató Energiatakarékos közvilágítási LED fényforrások és lámpatestek  

üzembe helyezése. ( Szóbeli előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

Veres Imre polgármester: Átadja a szót Scherer Balázs Projekt managernek. 

 

Scherer Balázs projekt manager: A közvilágításra alkalmazott LED technológia 

legmodernebb és legtakarékosabb megoldásait kínálják. A TeGaVill Kft-é által forgalmazott 

LED termékek magas minőségét a nemzetközi tanúsítványokon túl az EON ZRT. ( mint 

hálózat tulajdonos ) által kiadott rendszerengedélyek és megfelelő nyilatkozatok is igazolják. 

Az ajánlott termékekre vonatkozóan természetesen referenciával is rendelkeznek. 

Nagydorogon jelenleg hagyományos fényforrással szerelt lámpatestekben történő fényforrás 

elektronikát cserélnék kompatibilis LED modulra és vezérlésre. 

Amennyiben az Önkormányzat a település adott pontjain alacsonyabb megvilágítási értékkel 

is megelégedne, úgy a jelenlegi fényerősség csökkenése mellett alacsonyabb fogyasztású 

lámpatestek felszerelését is érdemes lenne megvizsgálni. 

A termékekre 3+2 év cseregarancia érvényes. Öt év garanciát kizárólag az általunk történő 

karbantartás esetén tudunk vállalni. Egyéb karbantartó cég esetén a LED lámpatestekre 

biztosított cseregarancia 3 év. 

Az új rendszer telepítésekor és üzembe helyezésekor díjmentesen elvégezzük a lámpatestek 

tisztítását. 

A kivitelezés időtartama a munkaterület átadásától számított 3 hét. 

Pár szót mondana az előnyeiről. Ellentétben a hagyományos fényforrásokkal a LED nem  

bántja az ember szemét, nincs UV és IR sugárzása. A fényerő szabályozása nem jár negatív 

következményekkel. Ellentétben a hagyományos forrásokkal nem szükséges a fény 

kibocsátáshoz a bemelegedés.  

A LED fényforrások rendkívül hosszú élettartalmuk miatt ideális megoldást jelentenek 

nehezen hozzáférhető helyeken történő üzemeltetésre.  

A LED fényforrások rendkívül gazdaságos működésükből adódóan drámaian csökkentik a 

hagyományos fényforrások üzemeltetése által egyébként kibocsátott CO2 mennyiséget, 

valamint összetevőik nem minősülnek veszélyes hulladéknak. 

Összesen 295 db lámpa kerülne kicserélésre. 

Mielőtt a végső döntés megszületne, szerelnének fel próbaüzemre lámpákat. 

 

Sági János képviselő: Megoldható, hogy mindkét templom kivilágításra kerüljön? 

 

Veres Imre polgármester: Igen, sőt a templomok vonatkozásában szabályozni is lehet a 

kivilágítások időpontjait. 

A kivitelezés előtt teljeskörű felmérés fog történni és azt követően kerül sor a felszerelésre, és 

természetesen a szerződésben is a tényleges darabszám kerül feltüntetésre. 

Körülbelül mikor kerülhet sor a próbalámpák felszerelésére. 

 

Scherer Balázs projekt manager: Két héten belül megoldható. 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, 

vélemény nem hangzott el. 

 

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

tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

Mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 

17.50 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

  Veres Imre     dr. Orova Dániel 

  polgármester                jegyző 

 


