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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.hu 



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

 

 

41/2014. (VII. 23.) önkormányzati 

határozat  

Törvényességi felhívás megtárgyalása 

42/2014. (VII. 23.) önkormányzati 

határozat  

A Helyi Választási Bizottság tagjainak, 

póttagjainak megválasztása 

43/2014. (VII. 23.) önkormányzati 

határozat  

A Mezőföldvíz Kft. Társasági Szerződés 

módosítása  

44/2014. (VII. 23.) önkormányzati 

határozat  

Pályázat benyújtása Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítványhoz a Görgey 

utcai óvoda felújítására 

45/2014. (VII. 23.) önkormányzati 

határozat  

Szabó Zoltán, Szabó László kérelme  

46/2014. (VII. 23.) önkormányzati 

határozat  

Kokrisz Kft. kérelme a nagydorogi piactér 

áthelyezése iránt 

47/2014. (VII. 23.) önkormányzati 

határozat  

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

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 5/2014.  

(VII.25.) önkormányzati 

rendelete 

 

a helyi adókról Hatályba lépésének 

napja: 2014. szeptember 

15. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2014. július 23-án 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, 

Kishonti János, 

Sági János, 

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Orova Dániel jegyző 

 

Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

 

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

megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Kajári Gábor képviselő távolmaradását 

előzetesen bejelentette. Javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi pont elfogadására. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 

 

1/ Törvényességi felhívás megtárgyalása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2/  Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: dr. Orova Dániel jegyző 

  

3/ Mezőföldvíz Kft. Társasági Szerződés módosítás. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

4/       Pályázat benyújtása Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a  Görgey 

utcai óvoda felújítására. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5/ Szabó Zoltán és Szabó László kérelme a Nagydorog, Kossuth L. u. 63. szám alatti 

ingatlan tárgyában. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester  
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6/ Kovács Krisztián kérelme ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

7/ Kossuth u. 67. szám alatti szolgálati lakás felújítása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

1/ Törvényességi felhívás megtárgyalása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: A Tolna Megyei Kormányhivatal júniusban vizsgálta valamennyi 

önkormányzat helyi adókról szóló rendeletét. A vizsgálat lezárultával küldött egy 

törvényességi felhívást, melyre tekintettel – figyelemmel arra, hogy a helyi adókra vonatkozó 

jogszabályokban az utóbbi időben több kisebb módosítást is eszközöltek, amik érintették a 

jogalkotásra felhatalmazást adó jogszabályokat is – új rendelet megalkotása vált szükségessé.  

A mellékelt tervezet érdemi új szabályozást nem tartalmaz, az adóalanyok adóterheit 

semmiben nem változtatja meg! 

dr. Orova Dániel  jegyző: A helyi adók vonatkozásában az önkormányzati jogalkotás tere 

viszonylag csekély, csak az alábbiakra terjed ki: 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (Htv.) felhatalmazása és rendelkezései szerint a 

települési önkormányzat képviselőtestülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat 

vezethet be. 

Az önkormányzat adó megállapítási joga arra terjed ki, hogy: 

a) a helyi adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon 

kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül 

nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit, 

b) az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) 

meghatározza, 

c) az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási 

követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan - az e 

törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a Htv. 26. §-ában, a 29. §-ának 

(1) bekezdésében, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 

tárgyévre a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal-változással növelt összegére 

(a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel - 

megállapítsa, 

d) az Htv. második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további 

mentességekkel, kedvezményekkel kibővítse, 

e) a Htv. és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között a helyi adózás részletes 

szabályait meghatározza. 
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Az önkormányzat adómegállapítási jogát ugyanakkor korlátozza az, hogy: 

- az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében csak egyféle - az önkormányzat 

döntése szerinti - adó fizetésére kötelezheti, 

- az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az adómaximumnál, 

- a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni 

telekadó, továbbá a vállalkozók kommunális adója és a helyi iparűzési adó 

megállapítása során - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a kedvezményekre, 

mentességekre vonatkozó jogosultság nem, vagy csak a Htv. 39/C. –ának megfelelően 

korlátozottan alkalmazható.  

Az önkormányzatnak a helyi adók vonatkozásában továbbá az alábbi rendeletalkotási 

lehetőségeket biztosítja a jogalkotó: 

a) Az önkormányzat rendeletében feljogosíthatja az adóhatóságot arra, hogy az (5) 

bekezdésben meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával 5000 forintot meg 

nem haladó összegű helyi adóra (adótartozásra) készpénzbefizetést elfogadjon. 

b) Az önkormányzat az adóelőleg- és az adófizetés esedékességére vonatkozóan - 

ideértve a Htv. 42. § (3) bekezdésében meghatározott esetet is - az adózás rendjéről 

szóló törvényben foglaltaktól, továbbá a Htv. 41. §-ában szabályozottaktól eltérően 

rendelkezhet, ha ezzel az adóalany számára válik kedvezőbbé kötelezettségének 

teljesítése. 

c) Az önkormányzat a helyi adóval kapcsolatban rendeletet alkothat az adózás rendjéről 

szóló törvényben nem szabályozott eljárási kérdésben. 

d) A helyi önkormányzat az ügykörébe tartozó adók és illetékek hatékony beszedésének 

elősegítésére a feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adó- és 

illetéktartozásból az önkormányzatokat megillető bevétel terhére rendeletében 

szabályozhatja az anyagi érdekeltség feltételeit. 
 

A csatolt rendelet-tervezet mindezek figyelembe vételével készült. 

 

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

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

vélemény nem volt. 

 

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

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

41/2014. (VII.23.) önkormányzati határozat 

Törvényességi felhívás elfogadása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei 

Kormányhivatal TOB/22/775-1/2014 számú törvényességi felhívásában foglaltakat 

megtárgyalta, azt elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás ellenszavazat nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 

  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2014. (VII.25. ) önkormányzati rendelete   

a helyi adókról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2014. szeptember 15. 

 

 

2/  Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása.  

Előadó: dr. Orova Dániel jegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

dr. Orova Dániel jegyző: A települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására 2014. október 12-én fog sor kerülni. 

A választási eljárásról szóló 2011. évi XXXVI. törvény 23. §-a értelmében a helyi választási 

bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és legalább két 

póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 

negyvenkettedik napon (2014. augusztus 31.) választja meg; személyükre a helyi választási 

iroda vezetője tesz indítványt. 

A választott bizottsági tagok megbízatása a következő általános választásra létrehozott 

országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság alakuló üléséig tart. 

A bizottságok tagjai megválasztásukat követően a polgármester előtt esküt tesznek, majd 

alakuló ülésükön a választott tagok közül megválasztják a bizottság elnökét és annak 

helyettesét. 

A helyi választási bizottság tagjaira, póttagjaira vonatkozó javaslatomat a mellékleten 

szerepeltetem. 

 

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

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

vélemény nem volt. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni! 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

42/2014. Határozati javaslat 

a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi XXXVI. törvény 22. 

§ -a alapján 

 

- Orlovácz György, Nagydorog, Kossuth u. 76., 

- Reimerné Csábi Zsuzsanna Nagydorog, Kossuth u. 67., 

- Varga Jánosné Nagydorog, Kossuth u. 74. 

 

szám alatti lakosokat a helyi választási bizottság tagjává, 

 

- Hadobásné Horváth Klára, Nagydorog, Fenyő u. 6/3.  

- Hellebrandné Kuti Szilvia, Nagydorog, Kajdacsi u. 12. 

 

szám alatti lakosokat a helyi választási bizottság póttagjává megválasztja. 

 

Felelős: dr. Orova Dániel jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3/  Mezőföldvíz Kft. Társasági Szerződés módosítása 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Mezőföldvíz Kft. a társaság szabályszerű működése fenntartása 

érdekében a Társasági Szerződés módosítását kezdeményezte az alábbi okok miatt: 

- FEB tag lemondása, 

- tulajdonosi státuszok változtatása, 

- az integráció folytatásának könnyebbé tétele, 

- az ügyvezető megbízása, 

- az új Ptk. szerinti módosítások átvezetése. 

Az egységes szerkezetű Társasági Szerződésben dőlt betűvel részletezve lett a módosítás. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van - e valakinek kérdése, hozzászólása, 

véleménye? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

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

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 
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43/2014. ( VII.23. ) önkormányzati határozat 

A Mezőföldvíz Kft. Társasági Szerződés módosítása  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőföldvíz Kft-é Társasági 

Szerződés módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja, és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester  

 

 
 

4./  Pályázat benyújtása Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a  

Görgey utcai óvoda felújítására. 

  Előadó: Veres Imre polgármester 

  Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2014. II. 

félévében pályázatot írt ki az életminőséget javító beruházások támogatására, ezen belül 

közösségi épületek létesítésére, felújítására /például óvoda/. 

 

A támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul: 

 

Projekt elszámolható összköltsége 

(mft) 

Támogatás intenzitás % 

0-5 95 

5-15 80 

15 felett 65 

 

A pályázati kiírás alapján az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a Görgey utcai 

óvodát felújíttassa, és ehhez 80%-os támogatást igényeljen. 

 

A projekt költségvetése: 

A projekt bruttó költsége:  5.356.499 Ft 

Támogatás /80%/ :  4.285.199 Ft 

Önrész /20%/:  1.071.300 Ft 

 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van - e valakinek kérdése, hozzászólása, 

véleménye? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

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

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 
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44/2014. (VII.23.) önkormányzati határozat 

 

Pályázat benyújtása Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a Görgey utcai 

óvoda felújítására 

 

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

Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2014. évi II. fordulójára a „3.) 

életminőséget javító beruházások” pályázati ablak kiírására. A megvalósítás helye: 

7044 Nagydorog, Görgey u. 9. hrsz.: 493. A projekt összköltsége: 5.356.499Ft 

2. A képviselő-testület az 1. pont szerinti beruházás megvalósításához szükséges 20 % 

önerőt, 1.071. 300  Ft-ot a 2014. évi költségvetésében biztosítja. Amennyiben a 

beruházás áthúzódó, úgy a képviselő-testület kötelezettséget vállal a szükséges 

önrésznek az aktuális évi költségvetésbe történő betervezésébe. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, benyújtására, 

és a kapcsolódó adminisztratív teendők lebonyolítására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

5/ Szabó Zoltán és Szabó László kérelme a Nagydorog, Kossuth L. u. 63. szám alatti 

ingatlan tárgyában. 

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Szabó Zoltán és Szabó László nagydorogi lakosok azzal az 

ajánlattal fordultak az önkormányzathoz, hogy a néhai Wéber Lajosné tulajdonát képező 7044 

Nagydorog, Kossuth L. u. 63. szám alatt található ingatlant, mivel önkormányzati tulajdonú 

ingatlan szomszédságában van, továbbá az önkormányzatnak elővásárlási jog került 

bejegyzésre, ezért alulírott örökösök felajánlják az önkormányzatnak megvételre. 

Az ingatlan ellenértékeként az önkormányzat tulajdonában álló nagydorogi külterületi 0170/2 

hrsz alatt 10 ha 6963 m2 területtel felvett 328.15 AK értékű szántót Szabó Zoltán által több 

éve használt ½ tulajdonú illetékességét értékarányosnak tekintve, el tudnák fogadni. 

A HÉSZ alapján házhelyként van nyilvántartva az adott terület, valamint értékarányában sem 

felel meg a felajánlott ingatlan.  

Véleménye szerint végeztesse el az Önkormányzat az ingatlan felértékelését. A képviselő-

testület csak konkrét ingatlanbecsléssel alátámasztott vételi ajánlat esetén tudja a kérelmet 

megvitatni. 

 

Kishonti János képviselő: A földet nem kell eladni, mert nem vagyunk rászorulva. Az épület 

megvásárlását javasolja, de csak az értékbecslést követően. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri a tulajdonosokat, hogy értékeltessék fel. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van - e valakinek kérdése, hozzászólása, 

véleménye? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni! 
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A képviselő-testület egyhangúlag,6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

45/2014. (VII.23.) önkormányzati határozat 

Szabó Zoltán, Szabó László  kérelme  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a felajánlott ingatlant a 

kérelemben megjelölt 0170/2 hrsz-ú szántó megjelölésű ingatlanért nem kívánja elcserélni. A 

képviselő-testület a felajánlott nagydorogi 55 hrsz-ú ingatlan megvásárlását csak konkrét, 

ingatlanbecsléssel alátámasztott vételi ajánlat esetén tudja megvitatni.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

6/ Kokrisz Kft.  nagydorogi piactér áthelyezése iránti kérelme 

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A KOKRISZ Kft. képviseletében Kovács Krisztián kérelmet 

nyújtott be a heti két alkalommal megtartandó piacnak a Napsugár Eszpresszó előtti 

parkolójába történő áthelyezésére. Véleménye szerint a környéken megfelelőbbek a 

lehetőségek a parkoláshoz, valamint a vásár idején némi árnyékot adnának a környező fák, 

kellemesebbé téve a vásárlást. A piac megtartásával kapcsolatos előírások biztosítását vállalja. 

 

Kishonti János képviselő: Véleménye szerint a lakosság már megszokta és elfogadta az 

önkormányzat által biztosított körülményeket. 

 

Veres Imre polgármester: A felajánlott parkoló közvetlenül érintkezne a forgalmas Kossuth 

L. utcával, ez magában foglalná a közlekedési balesetek veszélyét is. Nem javasolja a piac 

áthelyezését, a kérelem elutasítására tesz javaslatot.  

 

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 szíveskedjenek elfogadni! 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 
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46/2014. (VII.23.) önkormányzati határozat 

a Kokrisz Kft- é nagydorogi piactér áthelyezése iránti kérelme 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kokrisz Kft. (képviseli: 

Kovács Krisztián) nagydorogi piactér áthelyezése iránti kérelmét elutasítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

7/ Kossuth L. u. 67. száma alatti szolgálati lakás felújítása 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 Szóbeli előterjesztés 

  

Veres Imre polgármester: A Kossuth L. u. 67. szám alatti szolgálati lakásból Závodi Anikó 

hamarosan kiköltözik. Ezért úgy gondolja, hogy az ingatlan jelen állapotát tekintve célszerű 

lenne egy nagyobb beruházás, felújítás (gáz bekötése, központi fűtés, festés stb.) Az ingatlan 

jelenleg teljesen üres, bútorozatlan, fűtés nincs benne, mivel az előző bérlő a tulajdonát 

képező kályhákat magával vitte. Mivel a polgármesteri hatáskör 500 ezer forintig terjed ki, 

ezért kéri a képviselő-testület hozzájárulását a felújítás kivitelezéshez. 

 

47/2014. ( VII.23. ) önkormányzati határozat 

Kossuth L. u. 67. szám alatti szolgálati lakás felújítása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth L. u. 67. szám 

alatti szolgálati lakás felújítását és a fűtésrendszerének kiépítését egyhangúlag támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

8/ Egyebek. 

 

- 2014. évi költségvetésben elfogadásra került 2 millió forint a civil szervezetek 

támogatására. 

A pályázatok benyújtása, majd azt követően elbírálása megtörtént. 

A képviselők részére kiosztásra került a táblázat, mely részletezi az igényeket, továbbá 

a 2014. évre nyújtott támogatások összegét. 

 

 

- Tájház: Markó János tanár úr egészségi állapotára hivatkozva bejelentette, hogy nem 

tudja a továbbiakban ellátni a kalap-sipka múzeum és a tájházzal kapcsolatos 

feladatokat. 

A Tájházban lévő dolgait elviszi, mert azok az Ő tulajdonát képezik. 
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Az a kérdés, hogy mi legyen a tájház sorsa? 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Az Ő tulajdonát képezik, így igazából nem tudunk 

mit tenni ellene. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: El kell dönteni, hogy mi legyen a terv vele, és annak 

megfelelően alakítani a továbbiakban. 

 

Veres Imre polgármester: Javasolja, hogy első körben az állagmegóvásra kerüljön sor. 

 

 

- Tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 

Két dologban gondolkodnak: útfelújítás vagy traktor vásárlása tartozékokkal. 

 

Veres Imre polgármester: Véleményt kér a jelenlévőktől. 

 

dr. Orova Dániel jegyző: A következő képviselő-testületre is kell gondolni, így javasolja, 

hogy maradjon pénz a kasszában. Ő úgy gondolja, hogy a jövőben lesznek változások, 

amelyeket még nem ismerünk, jól jöhet még a megtakarított pénzforrás a jövőben. Az 

útépítés-felújítás is fontos, hiszen erre pályázatok útján kevés a lehetőség, de általában 

pályázat sincs kiírva ilyen tárgyban.  

Traktorvásárlás: Település karbantartására, üzemeltetésére ideális lehetne egy megfelelő 

traktor. Felhasználható lenne fűnyírásra, télen hótolásra. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Az utcák felújítása fontos, de csak a felújított utcák 

lakosai jutnának előnyökhöz. A traktor viszont az egész falut érinti. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Az útfelújítás vonatkozásában a Görgey utcát javasolná, 

mivel ott van az óvoda és ezen az útszakaszon nagyon sok gyerek közlekedik. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: A jelenlegi kistraktor nem tudja tolni a havat? 

 

Kishonti János képviselő: Nem bírja, nagyobb teljesítményű traktor szükséges, ami 

valójában alkalmas lenne hótolásra, és fűvágásra is. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Az árkokban lévő füvet is tudná vágni a traktor? 

 

Veres Imre polgármester: Igen, ahhoz a traktorhoz, amiben ő gondolkodik megfelelő kasza 

is van. 

A következő képviselő-testületi ülésre kér be árajánlatokat, egyben kéri a képviselő-testület 

tagjait, hogy ők is érdeklődjenek ezen a téren.  

-  Tájékoztatásul elmondja, hogy Kovács Krisztián a Kokrisz Kft. képviseletében 

közterület használat engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be az Önkormányzatnak. A 

kérelemben megjelölte, hogy 2014. augusztus 20-án 21 órától másnap reggel 6 óráig a 

Napsugár vendéglátó egység előtti közterületen utcabált kíván rendezni. A rendezvény 

helyszínén ezen idő alatt a közúti forgalmat időlegesen el kellene terelni, illetve a 

rendezvény kiterjedne a Kossuth utcai közpark területére is.  
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Az elmúlt években több alkalommal érkezett panasz az Önkormányzathoz a 

szomszédoktól, illetve a környékbeli lakosoktól az ilyen és hasonló zenés 

mulatságokkal kapcsolatban, mivel az a lakosok nyugalmát zavarta.  

Javasolni fogja, hogy az utcabál tartása helyett a rendezvény a szórakozó helyiségen 

belül, zárt helyen kerüljön megtartásra. Saját hatáskörben eljárva a Kokrisz Kft. 

(képviseli: Kovács Krisztián) a Napsugár vendéglátó egység előtti utcabál tartása iránti 

kérelmét 2014. év augusztus hó 20. napján 21:00-tól 2014. augusztus 21. 06:00-ig 

terjedő időre elutasítja, a közterületen való rendezvény tartását nem engedélyezi. 

 

 

 

Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 18.00 

órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

 

 

Veres Imre dr. Orova Dániel 
polgármester jegyző 

 

 


