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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: 

 

 

103/2014. (XII.18.) önkormányzati 

határozat  
a társulásokban végzett tevékenységről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

104/2014. (XII.18.) önkormányzati 

határozat  

a Képviselő-testület 2015. I. félévi 

Munkatervének elfogadásáról 

 

105/2014. (XII.18.) önkormányzati 

határozat  

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

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 13/2014.  

(XII.19.) önkormányzati 

rendelete 

 

A temetőkről és a 

temetkezésről szóló 

8/2000. ( XI.1. ) 

önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Hatályba lépésének 

napja:  

2015. február 1.  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2014. december 18-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

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

 

 

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 aljegyző 

      

 

Kovács György polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

 

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. 

 

 

Napirend javaslat 
 

1/ A temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2000.(XI.1.) ÖR. rendelet módosítása, 

valamint a köztemetőre vonatkozó díjak felülvizsgálata. ( írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

2/ Beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

3/        Az önkormányzat 2015. I. félévre szóló munkatervének elfogadása. 

           ( Írásos előterjesztés ) 

            Előadó: Kovács György polgármester 

 

4/ Egyebek 

 

4.1 Herczeg Károlyné kérelme. 

 Előadó: Kovács György polgármester 
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NAPIREND 

 

1/ A temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2000.(XI.1.) ÖR. rendelet módosítása, 

valamint a köztemetőre vonatkozó díjak felülvizsgálata.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A temetőkről, és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény kötelezővé teszi az önkormányzati tulajdonban levő köztemetőre önkormányzati 

rendeletben meghatározott temetkezési díjak mértékének évenkénti felülvizsgálatát.  

Balog Attila alpolgármester úr felvette a kapcsolatot az Református Egyházzal urnafal építés 

tárgyában.  

Átadja a szót alpolgármester úrnak. 

 

Balog Attila alpolgármester: Az önkormányzat felajánlotta, hogy kivitelezést elvégezteti. 

Így megoldott, és biztosított lenne a szociális temetés és természetesen a lakosság részére is 

az urnás temetés. Jelen feltételek mellett a bérleti díj az önkormányzatot illeti meg. A 

Református Egyház nem fogadta el az ajánlatot. 

 

Kovács György polgármester: Elvileg új határozatot állapított meg a Református Egyház, 

mely alapján szociális parcella kerülne kijelölésre/kimérésre és az urnák ezen a területen 

kerülnének elhelyezésre. Jelenleg csak szóban kaptunk információt, ezért azt javasolja, hogy a 

mai ülésen ne történjen állásfoglalás, majd ha írásban is megküldésre kerül a határozat.  

 

A temetkezéssel kapcsolatos díjak mértékét az önkormányzat 8/2000.(XI.1.) ÖR. 

rendeletének melléklete tartalmazza, melyek közül, figyelemmel a reális szolgáltatás érték - 

ellenérték viszonyra - a ravatalozó használatáért fizetendő díj 500,-Ft-ról 4500,- Ft-ra történő 

emelésére tesz javaslatot (természetesen nettó érték, ezen felül a fizetésre kötelezettnek a 

mindenkor hatályos ÁFÁ-t is meg kell fizetnie).  

 

Emellett a nem sírhelymegváltásra vonatkozó díjak (fenntartási, használati díjak) esetében 

javaslom annak rögzítését is, hogy a megállapított díjat milyen gyakorisággal (pl. nap, hó, év 

vagy alkalom) kell megfizetnie a kötelezettnek a szolgáltatás igénybevétele, vagy a 

munkavégzés után. 

 

Más díjtételek módosítását nem javaslom.  

 

Ezeken túlmenően pedig a törvény 2013-tól előírja a temetőbe való behajtás díjának 

meghatározását is, melyre eddig nem került sor. A behajtásért továbbra sem indokolt díjat 

szednünk, így annak ingyenességére teszek javaslatot. 

 

A fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési 

kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó 

jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Utóbbi 

rendelkezés szem előtt tartásával került sor a hatálybalépés időpontjának meghatározására. 

 

A törvény alapján a fogyasztói érdekképviseleti szervezet véleményét ki kell kérni az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 
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Fentiek értelmében a rendelet-tervezet az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület részére 

megküldésre került, de a mai napig észrevétel nem érkezett. 

 

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

hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem  

volt. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelet tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2014. (XII.19. ) önkormányzati rendelete   

A temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2000. ( XI.1. ) önkormányzati rendeletmódosítás 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2015. február 1. 

 

 

 

2/ Beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban tárgyévben végzett  

tevékenységről: A Társulás határidőben elfogadta költségvetését, valamint  

a gazdálkodási beszámolókat. A társulási megállapodás törvény által előírt felülvizsgálati  

kötelezettségének határidőben eleget tettünk.  

Ezen kívül elfogadtuk a társulásban fenntartott Paksi Kistérségi Szociális Központ 

beszámolóit, megállapítottuk az ott alkalmazott térítési díjakat (utóbbiakat a helyi képviselő-

testületek javaslatainak megfelelően).  

A választásokat követően a társulás megtartotta tisztújító ülését, melynek során Süli Jánost, 

Paks polgármesterét elnökké, Horváth Zsoltot, Dunaföldvár polgármesterét alelnökké 

választották. 

 

A hulladékgazdálkodási feladatokra létrejött Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás működéséről az alábbi tájékoztatást adja: 

A Társulás határidőben elfogadta költségvetését, valamint a gazdálkodási beszámolókat. A 

társulási megállapodás törvény által előírt felülvizsgálati kötelezettségének eleget tettünk. A 

tisztújításra sor került, melynek során Süli Jánost, Paks polgármesterét elnökké, Baranya 

Istvánt, Bölcske polgármesterét alelnökké választották. 

 

Az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről az 

alábbi tájékoztatót adom: 

A Társulás határidőben elfogadta költségvetését, valamint a gazdálkodási beszámolókat. 

A társulási megállapodás törvény által előírt felülvizsgálati kötelezettségének határidőben 

eleget tettünk.  

 



 7 

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

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

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

103/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat  

a társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a 

társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

3/        Az önkormányzat 2015. I. félévre szóló munkatervének elfogadása. 

           Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

            Előadó: Kovács György polgármester 

 

Kovács György polgármester: Az SZMSZ alapján 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.  

 

A munkaterv összeállításánál a polgármester és az alpolgármester javaslata mellett 

figyelembe kell venni a Képviselő-testület bizottságának, a kisebbségi önkormányzatnak, az 

önkormányzati intézmények vezetőinek, a helybeli társadalmi, érdekképviseleti 

szervezeteknek — legkésőbb a munkaterv tervezetét tárgyaló testületi ülés napjáig — 

benyújtott konkrét napirendi javaslatait. A javaslatkérésre a fentiek szerint sor került. 

Mindemellett, amennyiben képviselőtársaimnak a munkatervhez további javaslata van, úgy 

kérem, hogy szíveskedjenek azt legkésőbb az ülésen ismertetni. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Javasolja, hogy a Rendőrség beszámolója március-április 

hónapban kerüljön bele a munkatervbe. 

 

Kovács György polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 

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

vélemény nem volt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szóbeli kiegészítéssel együtt az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület egyhangúlag,7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

104/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat  

a Képviselő-testület 2015. I. félévi Munkatervének elfogadásáról 

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

2015. I. félévi Munkatervét a 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 aljegyző 

 

4/ Egyebek 

 

4.1 Herczeg Károlyné kérelme 

 Előadó: Kovács György polgármester 

  

Kovács György polgármester: Herczeg Károlyné a Nagydorogi Óvoda Óvodavezető 

helyetteseként 2014. februárjától dolgozik. 1987. szeptember 1-től az intézmény dolgozója. 

Tanulmányokat folytat a BME GTK Műszaki Pedagógiai Tanszéken közoktatási vezető és 

pedagógus szakvizsga szakirányban.  

A tanulmányai tandíjához az elmúlt egy évben az önkormányzat, mint munkáltató 50 %-ban 

fedezetet nyújtott. 

A visszalévő tanulmányi idő két fél év. Kéri a képviselő-testületet, hogy a szakvizsga tandíját 

támogassák. 

 

Balog Attila alpolgármester: Tanulmányi szerződéshez lehet kötni? 

 

Miczki Márton képviselő: A szerződés határozott vagy határozatlan időre szól? 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Egy évre történt a kinevezés. Tanulmányi szerződés 

megkötésére nem került sor, de véleménye szerint nincs akadálya. 

 

Kovács Márk képviselő: Javasolja a támogatást, de alacsonyabb %-ban, mint az elmúlt 

évben -30 % -. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Mi a gyakorlat a tandíj támogatás vonatkozásában? 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Amíg az iskolához tartoztak 100 %-os volt a támogatás, és  

tudomása szerint a köztisztviselőknél is ez volt a gyakorlat. 

 

Kovács György polgármester: Milyen időtartamú legyen a tanulmányi szerződés ? 

 

Balog Attila képviselő: A diploma megszerzését követő 2 év. 
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Kovács György polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

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

 

Kéri a  képviselő-testületet, hogy alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

104/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat  

Herczeg Károlyné óvodapedagógus kérelme 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

Herczeg Károlyné óvodapedagógus BME GTK Műszaki Pedagógiai Tanszék 

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga tandíjához szükséges fedezetet az 

alábbiak szerint biztosítja két félév vonatkozásában. 

Éves szinten a tandíj -270.000,- Ft-, 30 %-át 81.000,- Ft-ot, azaz nyolcvan-egyezer 

forintot. 

2./ Az önkormányzat a fenti összeget a költségvetési rendeletében beépíti. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

Kovács György polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Paksi utcai 

közvilágítás vonatkozásában felvette a kapcsolatot a PAVIL Kft-vel, de ezidáig nem érkezett 

árajánlat. 

A korábbi évek hagyományait folytatva az idei évben is sor kerül a 70 év felettiek 1500,- Ft-

os ajándékutalványban történő megajándékozására. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testületet az adventi 

ünnepségek lebonyolításáról, illetve a támogatások mértékéről. Köszönetet mond a 

támogatóknak és mindazoknak, akik közreműködtek és részt vettek a rendezvényen.  

 

Kovács György polgármester: Megköszöni a szervezést a Bizottság elnökének, tagjainak, a 

képviselő-testületnek. 

 

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

16.40  órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

 

Kovács György dr. Orova Dániel 
polgármester aljegyző 
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