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

 

62/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat 
a Pénzügyi Bizottság elnökének 

megválasztásáról 

63/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat a Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának 

megválasztásáról 

64/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat a Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának 

megválasztásáról 

65/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat a Kulturális és Településfejlesztési 

Bizottság elnökének megválasztásáról 

66/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat a Kulturális és Településfejlesztési 

Bizottság képviselő tagjának 

megválasztásáról 

67/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat a Kulturális és Településfejlesztési 

Bizottság nem képviselő tagjának 

megválasztásáról 

68/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat a Szavazatszámláló Bizottság elnökének 

megválasztásáról 

69/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat a Szavazatszámláló Bizottság tagjának 

megválasztásáról 

70/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat a Szavazatszámláló Bizottság tagjának 

megválasztásáról 

71/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat 
Balog Attila alpolgármesterré választásáról 

72/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat 
a polgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének meghatározásáról 

73/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat 
az alpolgármesterek tiszteletdíjának és 

költségtérítésének meghatározásáról 

74/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat delegálás az önkormányzat részvételével 

működő társulásba  

75/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat delegálás az önkormányzat részvételével 

működő társulásba  

76/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat delegálás az önkormányzat részvételével 

működő társulásba  

77/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat a polgármester megbízása a gazdasági 

program előkészítésével 

78/2014. (X.30. ) önkormányzati határozat a Képviselő-testület 2014. november-

december hónapjaira szóló Munkatervének 

elfogadásáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 30-án 18.00 

órai kezdettel megtartott alakuló üléséről 

 

Az ülés helye: Klubhelyiség, Kossuth L. u. 67/B.  

 

Jelen vannak: Kovács György polgármester, 

  Balog Attila alpolgármester, 

  Borbélyné Töttösi Ágnes 

Feke Lajos  

Hosnyánszki Jánosné 

Kovács Márk 

Miczki Márton képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Orova Dániel jegyző 

Orlovácz György, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

Kocsis Gizella nem képviselő bizottsági tag 

 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Kovács György polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az alakuló ülés 

határozatképes, mert a megválasztott 7 fő jelen van. Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, 

hogy adjon tájékoztatást a képviselő választás eredményéről. 

 

Orlovácz György, a Helyi Választási Bizottság elnöke: tájékoztatást ad a képviselő választás 

eredményéről: 

 

„Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2014. október 12-én megtartott képviselő választás alkalmával 2193 választásra jogosult 

polgárból 1150--en járultak az urnákhoz, akik 1111 érvényes szavazatot adtak le. 

 A képviselő választáson 33  jelölt indult, akik közül a következők nyertek mandátumot: 

 

 

Balog Attila 

 

 

424 szavazattal  
 

Hosnyánszki Jánosné 411 szavazattal 
 

Borbélyné Töttösi Ágnes 361 szavazattal 
 

Miczki Márton 333 szavazattal 
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Kovács Márk                288 szavazattal 

Feke Lajos                                      265 szavazattal 

    

A választás lebonyolítása jogszerű volt.” 

 

Kovács György polgármester: bejelenti, hogy a képviselők, majd a polgármester eskütétele 

következik, melyre a Képviselő-testület előtt fog sor kerülni. Felkéri a jelenlévőket, hogy az 

eskütételek idejére szíveskedjenek felállni.  

 

Kovács Márk képviselő: mint a legfiatalabb képviselő, kéri a képviselőket, hogy az általa olvasott 

szöveget szíveskedjenek utána mondani, majd felolvassa az eskü szövegét: 

 

„Én, (…………….. képviselő) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Nagydorog Nagyközség fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Kovács György polgármester: felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy adjon 

tájékoztatást a polgármester választás eredményéről. 

 

Orlovácz György HVB elnök: „A 2014. október 12-én megtartott polgármester választás 

alkalmával 2193 választásra jogosult polgárból 1150-en járultak az urnákhoz, akik 1133 érvényes 

szavazatot adtak le. 

A polgármester választáson 7 jelölt indult, akik a következő eredményt érték el: 

 

Kovács György                       351 szavazattal   30,98%         

Borbélyné Töttösi Ágnes        340 szavazattal   30,01% 

Dobri István                            163 szavazattal   14,39% 

Fehér László                           142 szavazattal    12,53% 

Kishonti János                          61 szavazattal      5,38% 

Lakatos Lajos                           52 szavazattal      4,59% 

Kovács Krisztián Márton         24 szavazattal      2,12% 

 

  

szerezte meg. A megválasztott polgármester Kovács György. 

A választás lebonyolítása jogszerű volt.” 

 

Kovács Márk képviselő: mint a legfiatalabb képviselő, megkéri a polgármestert, hogy az általa 

olvasott szöveget a polgármester szíveskedjen utána mondani, majd felolvassa az eskü szövegét: 

 

„Én, (........ polgármester) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nagydorog Nagyközség fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
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Kovács György polgármester: kéri a képviselő-testületet, hogy az alakuló ülés meghívójában 

közölt napirendet szíveskedjenek elfogadni: 

 

A képviselő-testület a meghívóban közölt napirendet egyhangúlag elfogadja. 

 
 

Napirendi javaslat: 
  

1. A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő- 

            testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2009. (III.30.) 

önkormányzati rendeletének módosítása  

            Előadó: Kovács György polgármester  

            Írásbeli előterjesztés 

 

2. A Pénzügyi Bizottság megválasztása  

Előadó: Kovács György polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

 

3. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság megválasztása 

Előadó: Kovács György polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

 

4. Az alpolgármester megválasztása és eskütétele  

Előadó: Kovács György polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

 

5. A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének meghatározása  

Előadó: dr. Orova Dániel jegyző 

Szóbeli előterjesztés 

 

6. Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének meghatározása  

Előadó: Kovács György polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

 

7.      Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési     

           önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati     

           rendeletének megalkotása 

                    Előadó: Kovács György polgármester 

                   Írásbeli előterjesztés 
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8. Egyebek 

 

8.1. Delegálás az önkormányzat részvételével működő társulásokba 

Előadó: Kovács György polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

 

8.2. A polgármester megbízása a gazdasági program előkészítésével 

Előadó: dr. Orova Dániel jegyző 

Szóbeli előterjesztés 

 

8.3. Tájékoztató a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben foglalt összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról, valamint a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről  

      Előadó: dr. Orova Dániel jegyző 

     Írásbeli előterjesztés 

 

8.4. Az önkormányzat 2014. november-december hónapjaira szóló munkatervének elfogadása 

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

  

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1. A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő- 

            testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2009. (III.30.) 

önkormányzati rendeletének módosítása  

            Előadó: Kovács György polgármester  

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklett képezi 

 

Kovács György polgármester: A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2009. (III.30.) 

önkormányzati rendeletét egy pár szakaszban és helyen módosítani szükséges. A rendeletmódosítás 

tervezetét az írásbeli előterjesztés tartalmazza. A módosítással egy új állandó bizottság kerül 

felállításra, illetve néhány feladat és hatáskör is rendezésre kerül. Ez azért szükséges, mert 

amennyiben a rendeletet a Testület most elfogadja, úgy az azonnal kihirdetésre kerül és hatályba 

lép, ezáltal a Testület a módosított SZMSZ szerint folytathatja a mai munkáját.  

 

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 rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

 

 

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

rendeletet alkotja: 
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Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/2014. (X.30.  ) önkormányzati rendelete   

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2009. ( III.30. ) 

önkormányzati rendeletének módosítása 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2014. október 30. 18.15 óra 

 

Kovács György polgármester: 18:10 perckor 5 perc technikai szünetet rendel el. 

 

SZÜNET 

 
(A szünetben a jegyző és a polgármester a rendeletet három példányban aláírják, lebélyegzik, a jegyző a nagydorogi 

hirdetőtáblára kifüggeszti.) 

 

Kovács György polgármester: 18:20-kor megállapítja, hogy az imént megalkotott rendelet 

hatályba lépett, továbbá valamennyi képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az 

ülés a 2. napirendi pont megtárgyalásával folytatódik. 

 

2. A Pénzügyi Bizottság megválasztása  

Előadó: Kovács György polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

 

Kovács György polgármester: „A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 57. §. (1) 

bekezdése mondja ki, hogy a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza 

meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük 

alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles 

megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott bizottságait.  

A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság 

végzi, azaz a Pénzügyi Bizottság. Ezen kívül az összeférhetetlenséggel és méltatlansággal 

kapcsolatos feladatok ellátására is a Pénzügyi Bizottságot javasoltam az 1. napirendi pontban 

tárgyalt SZMSZ módosításkor kijelölni. E feladatokat a Képviselő-testület az SZMSZ módosítással 

a Pénzügyi Bizottság feladatkörébe utalta. 

 

A Bizottság a szervezeti és működési szabályzat értelmében egy képviselő elnökből és kettő 

képviselő tagból áll, így annak személyi összetételére az alábbi javaslatot teszem: 
 

1. elnök: Hosnyánszki Jánosné képviselő 

2. képviselő tag: Feke Lajos képviselő 

3. képviselő tag: Kovács Márk képviselő 
 

- A polgármester a bizottság elnökére a következő javaslatot teszi, és kéri a képviselő-

testületet, hogy válasszák meg: 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő. 

 

- Az elnökjelölt bejelenti, hogy a szavazásban nem vesz részt. 
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- A polgármester megszavaztatja az elnök személyét. 

 

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

hozta: 

 

62/2014. (X.30.) önkormányzati határozat 

a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökének az 

alábbi személyt választja meg: 

Hosnyánszki Jánosné képviselő. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

- A polgármester a bizottság képviselő tagjára a következő javaslatot teszi, és kéri a 

képviselő-testületet, hogy válasszák meg: 

 

Feke Lajos képviselő. 

 

- A tag jelölt bejelenti, hogy a szavazásban nem vesz részt. 

 

- A polgármester megszavaztatja a képviselő tag személyét. 

 

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

hozta: 

 

63/2014. (X.30.) önkormányzati határozat 

a Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának megválasztásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság képviselő 

tagjának az alábbi személyt választja meg: 

Feke Lajos képviselő. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

- A polgármester a bizottság képviselő tagjára a következő javaslatot teszi, és kéri a 

képviselő-testületet, hogy válasszák meg: 

 

Kovács Márk képviselő 

 

- A tag jelölt bejelenti, hogy a szavazásban nem vesz részt. 

 

- A polgármester megszavaztatja a képviselő tag személyét. 

 

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

hozta: 
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64/2014. (X.30.) önkormányzati határozat 

a Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának megválasztásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság képviselő 

tagjának az alábbi személyt választja meg: 

 

Kovács Márk képviselő 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

- A polgármester gratulál a megválasztott személyeknek. 

 

3. A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság megválasztása 

Előadó: Kovács György polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

 

Kovács György polgármester: Az Önkormányzat SZMSZ-e alapján a Kulturális és 

Településfejlesztési Bizottság tagjait is kötelező megválasztania a Képviselő-testületnek.  

Tájékoztatom a Testületet, hogy a bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is 

választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein 

megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel. Ebből 

következően a bizottság nem képviselő tagja is, a megválasztását követően esküt tesz a képviselő-

testület előtt. 

A Bizottság a szervezeti és működési szabályzat értelmében egy képviselő elnökből, egy 

képviselőből és egy nem képviselő tagból áll, így annak személyi összetételére az alábbi javaslatot 

teszem: 
 

1. elnök: Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő 

2. képviselő tag: Miczki Márton képviselő 

3. nem képviselő tag: Kocsis Gizella 
 

- A polgármester a bizottság elnökére a következő javaslatot teszi, és kéri a képviselő-

testületet, hogy válasszák meg: 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő. 

 

- Az elnökjelölt bejelenti, hogy a szavazásban nem vesz részt. 

 

- A polgármester megszavaztatja az elnök személyét. 

 

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

hozta: 

 

65/2014. (X.30.) önkormányzati határozat 

a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnökének megválasztásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális és Településfejlesztési 

Bizottság elnökének az alábbi személyt választja meg: 
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Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

- A polgármester a bizottság képviselő tagjára a következő javaslatot teszi, és kéri a 

képviselő-testületet, hogy válasszák meg: 

 

Miczki Márton képviselő. 

 

- A tag jelölt bejelenti, hogy a szavazásban nem vesz részt. 

 

- A polgármester megszavaztatja a képviselő tag személyét. 

 

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

hozta: 

 

66/2014. (X.30.) önkormányzati határozat 

a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság képviselő tagjának megválasztásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális és Településfejlesztési 

Bizottság képviselő tagjának az alábbi személyt választja meg: 

 

Miczki Márton képviselő. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

- A polgármester a bizottság nem képviselő tagjára a következő javaslatot teszi, és kéri a 

képviselő-testületet, hogy válasszák meg: 

 

Kocsis Gizella 

 

- A polgármester megszavaztatja a képviselő tag személyét. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

67/2014. (X.30.) önkormányzati határozat 

a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális és Településfejlesztési 

Bizottság nem képviselő tagjának az alábbi személyt választja meg: 

 

Kocsis Gizella 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

- A polgármester gratulál a megválasztott személyeknek. 
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4.) Az alpolgármester megválasztása és eskütétele.  

Előadó: Kovács György polgármester  

Szóbeli előterjesztés 

 

Kovács György polgármester: elmondja a következőket: 

 
„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 74. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 

képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a 

polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több 

alpolgármestert választhat. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával 

keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.  

Az alpolgármester megválasztása után esküt tesz a képviselő-testület előtt. 

Alpolgármesternek Balog Attilát javaslom megválasztani.” 

Megkérdezi Balog Attila alpolgármester jelöltet, hogy a jelölést elfogadja-e. 

 

Balog Attila képviselő: nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja és bejelenti, hogy a szavazásban nem 

kíván részt venni.  

 

Kovács György polgármester: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy most fog sor kerülni a titkos 

szavazásra, amit eseti bizottság, a Szavazatszámláló Bizottság bonyolít le.  

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Hosnyánszki Jánosnét, Borbélyné Töttösi Ágnest, Miczki 

Mártont jelöli. Elnöknek Hosnyánszki Jánosnét.  

 

Az érintett képviselő bejelenti, hogy nem kíván szavazni.  

 

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

hozta: 

 

68/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat  

A Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztásáról 

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

30-án megtartott ülésén a titkos szavazás lebonyolítására az eseti, Szavazatszámláló Bizottság 

elnökének az alábbi képviselőt választja meg:  

Hosnyánszki Jánosné 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

Az érintett képviselő bejelenti, hogy nem kíván szavazni.  

 

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

hozta: 

 

69/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat  

A Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztásáról 
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Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2014. október 

30-án megtartott ülésén a titkos szavazás lebonyolítására az eseti, Szavazatszámláló Bizottság 

tagjának az alábbi képviselőt választja meg:  

Borbélyné Töttösi Ágnes 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

Az érintett képviselő bejelenti, hogy nem kíván szavazni.  

 

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

hozta: 

 

70/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat  

A Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztásáról 

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

30-án megtartott ülésén a titkos szavazás lebonyolítására az eseti, Szavazatszámláló Bizottság 

tagjának az alábbi képviselőket választja meg:  

Miczki Márton 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

Kéri, hogy a képviselők ABC sorrendben fáradjanak az ideiglenes szavazófülkéhez, vegyék át a 

szavazólapot, szavazzanak, majd dobják az urnába a szavazólapot.  

 

TITKOS SZAVAZÁS  

 

Kovács György polgármester: mivel mindenki leadta a szavazatát, felkéri a szavazatszámláló 

bizottság tagjait, hogy számolják meg a szavazatokat és állapítsák meg a választás eredményét. 

A Szavazatszámláló Bizottság megszámolja a szavazatokat.  

Külön jegyzőkönyv készül a szavazás lebonyolítását végző Szavazatszámláló Bizottság üléséről, 

mely tartalmazza a titkos szavazás eredményét. 

 

Hosnyásnzki Jánosné, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: közli a választás eredményét a 

jelenlévőkkel: 

 

„Az alpolgármester jelölt esetében választás érvényes és eredményes volt.  

 

A képviselő-testület a jelölt alpolgármesterré választása tárgyában 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:” 
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71/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat  

Balog Attila alpolgármesterré választásáról 

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

30-án megtartott ülésén lebonyolított titkos szavazás eredményeként 

B a l o g  A t t i l a  

képviselőt alpolgármesternek választotta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

Kovács György polgármester: gratulál a megválasztott alpolgármesternek, kéri a jelenlévőket, 

hogy az alpolgármester eskütételéhez szíveskedjenek felállni. 

 

Kovács Márk képviselő: mint a legfiatalabb képviselő felolvassa az eskü szöveget, majd az 

alpolgármester utána mondja. 

 

„Én, (………….. alpolgármester) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nagydorog Nagyközség 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 

javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

5.) A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének meghatározása - egyszerű többség 

Előadó: dr. Orova Dániel jegyző 

Szóbeli előterjesztés 

 

dr. Orova Dániel jegyző: tájékoztatja a képviselő-testületet a következőkről: 

 

„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 

64. §. (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban 

látja el. Megbízatása időtartamára a főállású polgármester havonta illetményre jogosult.  

 

Az Mötv. 71. § (4) bekezdés c) pontja szerint az 1501-10.000 fő lakosságszám közötti település 

polgármesterének tiszteletdíja a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 

meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló 

illetményének (747.878,-) Ft 60%-a). Az illetmény összege így: 448.727,- Ft.  Ettől nem lehet 

eltérni.  

Az illetményt egyszerű többséggel hozott határozatban, összegszerűen kell megállapítani.  

A főállású polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint havonta az illetményének 15%-ában 

meghatározott költségtérítésre jogosult, vagyis 67.309,- Ft-ra. Ettől eltérni nincs lehetőség. 

Fentiek alapján javasolom a polgármester tiszteletdíját bruttó 448.727,- Ft/hó összegben, a 

költségtérítését 67.309,- Ft /hó összegben megállapítani.” 

 

Kovács György polgármester: bejelenti, hogy a szavazásban nem kíván részt venni. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

72/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat  

a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ának (4) bekezdésében 

foglaltak alapján a főállású polgármester illetményét megválasztása napjától havi 448.727,- 

Ft-ban állapítja meg. 

2. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 71. §-ának (6) bekezdésében foglaltak alapján a főállású polgármester 

költségtérítését megválasztása napjától az 1. pontban meghatározott tiszteletdíj 15%-ában, 

azaz havi 67.309,- Ft,ban állapítja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

6.) Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének meghatározása - egyszerű többség 

Előadó: Kovács György polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

 

Kovács György polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet a következőkről: 

 

„A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint a 

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának – ami 224.364,- Ft – 70-90%-a közötti (a 90 

%-a 201.927,- Ft) összegében kell megállapítani. A költségvetési forrásokra is figyelemmel a 70%-

os összegre, azaz 157.055,- Ft-ra teszek javaslatot.. 

A társadalmi megbízatású alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint havonta a 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  

Fentiek alapján javaslom a társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését bruttó 23.558,- 

Ft/hó összegben megállapítani.” 

Balog Attila alpolgármester: bejelenti, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.  

 

 

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

hozta: 

 

73/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat  

az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-ának (2) bekezdésében 

foglaltak alapján az önkormányzat társadalmi megbízatású alpolgármesterének tiszteletdíját 

megválasztása napjától a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70%-ának 

megfelelő összegben, azaz havi 157.055,- Ft-ban állapítja meg. 

2. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 80. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a társadalmi megbízatású 
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alpolgármester költségtérítését megválasztása napjától az 1. pontban meghatározott 

tiszteletdíj 15%-ában, azaz havi 23.558,- Ft-ban állapítja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

7.      Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési     

           önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati     

           rendeletének megalkotása. 

                    Előadó: Kovács György polgármester 

                   Írásbeli előterjesztés 

 

Kovács György polgármester: Az önkormányzati képviselő és a bizottság nem képviselő tagja (a 

továbbiakban együtt: önkormányzati képviselő) megválasztása (egyéni listáról történő időközi 

mandátumszerzés esetén képviselői esküjének letétele) napjától havonta tiszteletdíjra jogosult. 

A rendelet tervezet részletesen tartalmazza a tiszteletdíjakat. 

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 rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

 

 

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

rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2014. (X.31.  ) önkormányzati rendelete   

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2014. november 1. 

 

 

8. Egyebek 

 

 

8.1. Delegálás az önkormányzat részvételével működő társulásokba 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

Kovács György polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy: 

 

 

Önkormányzatunk a következő önkormányzati társulások tagja: 

- Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 

- Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

- Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. §-ának (1) 

bekezdése alapján az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A (2) 
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bekezdés szerint a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált 

tagok alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 

Eddig valamennyi társulásban a polgármester képviselte az önkormányzatot, ezt a gyakorlatot 

javaslom követni a továbbiakban is. 

Azért, hogy ezek a társulások is mielőbb megtarthassák a tisztújító ülésüket, mindezt az alakuló 

ülésen indokolt elvégezni. 

 

A polgármester bejelenti, hogy nem kíván részt venni a szavazásban, kéri a képviselőket, hogy 

szavazzanak a delegálásról. 

 

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

hozta: 

 

74/2014. (X.) önkormányzati határozat  

Delegálás az önkormányzat részvételével működő társulásba  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. §-ának (2) bekezdésében foglaltak 

alapján az önkormányzat részvételével működő társulás társulási tanácsába az alábbi személyt 

delegálja: 

- Paksi Többcélú Kistérségi Társulás: Kovács György polgármester 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

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

hozta: 

 

75/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat  

Delegálás az önkormányzat részvételével működő társulásba  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. §-ának (2) bekezdésében foglaltak 

alapján az önkormányzat részvételével működő társulás társulási tanácsába az alábbi személyt 

delegálja: 

- Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás:  

Kovács György polgármester. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

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

hozta: 

 

76/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat  

Delegálás az önkormányzat részvételével működő társulásba  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. §-ának (2) bekezdésében foglaltak 

alapján az önkormányzat részvételével működő társulás társulási tanácsába az alábbi személyt 

delegálja: 
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- Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás:  

Kovács György polgármester. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

8.2. A polgármester megbízása a gazdasági program előkészítésével. 

Előadó: dr. Orova Dániel jegyző 

 

dr. Orova Dániel jegyző: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy: 

 

„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §- alapján a 

képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben 

rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt 

meghaladó időszakra szól. 

A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és 

feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi 

társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat 

által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - 

tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására 

vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon 

belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, 

úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül 

köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. 

Annak érdekében, hogy az önkormányzat e törvényi kötelezettségének eleget tudjon tenni, 

célszerű már az alakuló ülésen megbízni a polgármestert a gazdasági program előkészítésével és 

képviselő-testület elé terjesztésével.” 

 

Kovács György polgármester: kéri a képviselő-testületet, hogy adjon megbízást a gazdasági 

program előkészítésére. 

 

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

hozta: 

 

 

77/2014. (X.30.) önkormányzati határozat 

a polgármester megbízása a gazdasági program előkészítésével 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az 

önkormányzatnak a 2014-2019. közötti választási ciklusra vonatkozó gazdasági programjának 

előkészítésével és képviselő-testület elé terjesztésével. 

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Kovács György polgármester 
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8.3. A jegyző tájékoztatója a képviselő-testület megalakulásához kapcsolódó kérdésekről. 

Előadó: dr. Orova Dániel jegyző 

Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

dr. Orova Dániel jegyző: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az írásbeli előterjesztés 

részletesen tartalmazza a képviselők számára a megbízatásukkal kapcsolatos fontosabb 

tudnivalókat, az előterjesztés igen részletes, így azt külön nem kívánja ismertetni.  

 

A Képviselő-testület a jegyző tájékoztatását tudomásul veszi. 

 

 

8.4. Az önkormányzat 2014. év II. félévi ideiglenes, 2014. december 31-ig szóló munkatervének 

elfogadása. 

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Kovács György polgármester: ismerteti az írásbeli előterjesztést, hozzászólás és javaslat nem 

érkezett, így szavazásra bocsátja az előterjesztést.  

 

 

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

hozta: 

 

78/2014. (X.30.) önkormányzati határozat 

a Képviselő-testület 2014. november-december hónapjaira szóló Munkatervének 

elfogadásáról 

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

november-december hónapjaira szóló Munkatervét a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ-ben meghatározott személyeket a jelen határozatban 

foglaltakról értesítse. 

Határidő: azonnal 

az értesítésre: az ülést követő 15 napon belül 

Felelős:  Kovács György polgármester 

a 2. pont vonatkozásában: dr. Orova Dániel jegyző 

Kovács György polgármester: megköszöni a megjelenteknek, hogy megtisztelték az alakuló ülést 

a részvételükkel. A képviselő-testület munkájához sok sikert kíván és további napirendi pont nem 

lévén az ülést 19.10-kor bezárja. 

 

 

kmft. 

 

 

Kovács György dr. Orova Dániel 

polgármester jegyző 
 


