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Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. 

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

e-mail: nagydorogonk@axelero.net 



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

 

 

6/2015. (III. 9.) önkormányzati határozat  
a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

7/2015. (III. 9.) önkormányzati határozat  Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

 

8/2015. (III. 9.) önkormányzati határozat  
javaslat az intézményi térítési díjak 

megállapítására 

 

10/2015. (III. 9.) önkormányzati határozat  
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2015. évi 

közbeszerzési terve elfogadásáról  

 

11/2015. (III. 9.) önkormányzati határozat  

az óvodával kapcsolatos fenntartói 

döntések meghozatala  

 

12/2015. (III. 9.) önkormányzati határozat  
az önkormányzat 2015-2019. évekre szóló 

gazdasági programjának elfogadásáról 

 

13/2015. (III. 9.) önkormányzati határozat  
A Görgey utca egyirányú forgalmi 

rendjének megszüntetése 

 

14/2015. (III. 9.) önkormányzati határozat  

a Nagydorog, 072/17, 072/18,072/19,072/20 

hrsz-ú ingatlanok értékesítése 

 

15/2015. (III. 9.) önkormányzati határozat  
Együttműködési megállapodás megkötése 

a Csapó Dániel Középiskolával 

 

16/2015. (III. 9.) önkormányzati határozat  

Pályázat kiírása fogászati asszisztensi 

álláshely betöltésére 

 

 

 
 

 

 

 

 



 3 

Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotta: 

 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 5/2015.  

(III.10.) önkormányzati 

rendelete 

 

Az önkormányzat 2015. 

évi költségvetéséről 

Hatályba lépésének 

napja:  

2015. március 11. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 6/2015.  

(III.10.) önkormányzati 

rendelete 

 

A kiadások készpénzben 

történő teljesítésének 

eseteiről 

Hatályba lépésének 

napja: 2015. március 11. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2015. március 9-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Községháza 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. Sátor Vera jegyző 

     Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző 

 

Kovács György: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

 

 

Kovács György polgármester: A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az  

ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Az írásban  

kiküldött napirendek vonatkozásában az alábbi módosítást javasolja, 13.1 pontban pályázat  

fogászati asszisztensi álláshely kiírása. 

Megkérdezi, hogy a szóban módosított napirendi pontokat a képviselő-testület elfogadja –e? 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

 

1/ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

Írásos előterjesztés 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

2/  Nagydorog Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása. Írásos előterjesztés 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

3/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása. Írásos előterjesztés  

Előadó: Kovács György polgármester 
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4/  A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei meghatározásáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása. Írásos előterjesztés  

Előadó: Kovács György polgármester 

 

5/ Javaslat intézményi térítési díjak megállapítására. Írásos előterjesztés  

Előadó: Kovács György polgármester 

 

6/      A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása. Írásos előterjesztés 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

7/ Delegálás az Alisca Rekultivációs Önkormányzati Társulásba.  

Írásos előterjesztés 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

8/ Az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala. Írásos előterjesztés 

Előadó: Kovács György polgármester 

9/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 2015-2019. évekre vonatkozó 

Gazdasági Programja. Írásos előterjesztés 

Előadó: Kovács György polgármester 

10/ A Görgey utca egyirányú forgalmi rendjének megszüntetése. Írásos előterjesztés 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

11/ A Nagydorog 072/17, 072/18, 072/19, 072/20 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése. 

 Írásos előterjesztés 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

12/ Együttműködési megállapodás megkötése a Csapó Dániel Középiskolával.  

 Írásos előterjesztés  

Előadó: Kovács György polgármester 

 

13/ Egyebek 

 

13.1 Pályázat kiírása fogászati asszisztensi álláshely betöltésére. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármeter  

  

 

 

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

 

1/ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Kovács György polgármester: A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtására 

vonatkozó jelentést a képviselő-testület írásban megkapta. Megkérdezi, hogy van e valakinek 

a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólása, kérdése. 

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolóm elfogadására ! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

6/2015. (III.9. ) önkormányzati határozat  

a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról és a polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

2/  Nagydorog Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása.  

Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. 

§-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az 

önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 

szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegét határozatban kell megállapítani. 

A képviselő-testületnek a saját bevételi összegét, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit  - évente – legkésőbb a költségvetési rendelet 

elfogadásáig kell megállapítani. 

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

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

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető 

kötelezettségeinek megállapítása tárgyában az alábbi határozati javaslatot fogadja el! 

 

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

következő határozatot hozza: 
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7/2015. (III.9. ) önkormányzati határozat  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat egyes saját 

bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

három évre várható összegét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

3/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása.   

Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: Az Országgyűlés a 2014. évi C. törvénnyel elfogadta 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényét. Rendelet tervezetünk 

összeállításakor figyelembe vettük a költségvetési törvény előírásait. Költségvetési 

tervezetünk tartalmazza a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagydorogi 

Szivárvány Óvoda költségvetését is. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 

bevételeket és kiadásokat az 1.1. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 

állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek mutatják 

be. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. Az Önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet 

részletezi. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.     

Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 

részletezi. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 

beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat 

költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. 

A megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös)  hivatali, 

továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám 

előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 

9.1; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.2; 9.2.1; 9.2.2; 9.2.3; 9.3; 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3;  mellékletek szerint 

határozza meg. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének I. 

fordulós előterjesztését február 11.-én már tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő 

testület is. Felülvizsgáltuk az akkori tervszámainkat, melyet változatlan összegekben  

kívánjuk ismét a Képviselő Testület elé terjeszteni. 

Bevételi oldalon a normatív támogatásokat leegyeztettük a Kincstár által közzétett adatokkal. 
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Az önkormányzat mérleg főösszege 341 704 E Ft. 

        

Az idei évben is feladat finanszírozás rendszere szerint kapjuk az állami támogatást. 

 
Kovács György polgármester: Felkéri Hosnyánszki Jánosnét a PÜB elnökét, hogy 

ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletét  és  a képviselő-testületnek 

egyhangúlag  elfogadásra javasolja. 

 

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 rendelet-tervezet elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2015. (III.10. ) önkormányzati rendelete   

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2015. március 11. 

 

 

4/  A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei meghatározásáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása.  

Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § 

(6) bekezdésében foglaltak értelmében a települési önkormányzatok kötelesek meghatározni a 

kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. 

A számviteli politika kötelező eleme a pénzkezelési szabályzat, ahol részletezésre kerül a 

kifizetések rendje, valamint a készpénzben történő kifizetések konkrét esetei is.  

A házipénztárból való kifizetések eseteinek lehetséges körét az előforduló leggyakoribb 

esetek figyelembe vételével állapítottuk meg. A rendelet kizárólag a kifizetés jogcímeit 

tárgyalja.  

Felkéri Hosnyánszki Jánosnét a PÜB elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság 

javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kiadások  

készpénzben történő teljesítésének esetei meghatározásáról szóló önkormányzati  

rendeletet, és  a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 



 9 

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

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

vélemény nem volt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

6/2015. (III.10. ) önkormányzati rendelete   

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2015. március 11. 

 

 

5/ Javaslat intézményi térítési díjak megállapítására.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás a megküldte az 

intézményi térítési díjakra vonatkozó javaslatát. 

 

2011. január 1-től módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény. Rendezte az önkormányzati társulások rendeletalkotásának problémáját a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról. Az új rendelkezés szerint amennyiben a fenntartó önkormányzati társulás 

vagy többcélú kistérségi társulás, a társulási megállapodásban erre kijelölt települési 

önkormányzat alkot rendeletet az érintett tárgykörökben. 

Az intézményi térítési díjat a fenntartónak a korábbi szabályozásnak megfelelően legkésőbb 

minden év április 1. napjáig kell megállapítania, amely év közben egy alkalommal 

megváltoztatható. A korábbi években a szolgáltatási önköltségből a költségvetési támogatást 

levonva kaptuk meg az intézményi térítési díjat. Változás, hogy az intézményi térítési díj 

azonos mértékű lehet az önköltséggel, de azt nem haladhatja meg 

 

Az intézményi térítési díj új módszerének alkalmazásával annak rugalmasabb megállapítási 

lehetőségével a fenntartó lehetőséget kap arra, hogy a működésre biztosított támogatását 

csökkentse. Az intézményi térítési díj megállapítható az önköltségnél alacsonyabb mértékben, 

vagy nulla forintban, de maximum az önköltség mértékében. A megállapított és vélhetőleg a 

korábbinál magasabb összegű intézményi térítési díj az ellátottak által fizetendő személyi 

térítési díj növekedését eredményezi. A személyi térítési díj mérséklésére továbbra is van 

lehetősége a fenntartónak. 

Az ellátottak által fizetett személyi térítési díjat az intézményi térítési díj figyelembe vételével 

az intézmény vezetője állapítja meg.  

A tavalyi évben a  

- szociális  étkeztetés térítési díja 445,- Ft/nap volt, melyet az idei évben is elfogadásra javasol, 

- házi segítségnyújtás 75,- Ft/óra volt, melyet az idei évben 85,- Ft/órában javasol elfogadásra,  
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- idősek klubja 100,- Ft/nap volt, melyet az idei évben szintén 100,- Ft/napban javasol elfogadásra.

  

 

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 az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

8/2015. (III.9.) önkormányzati határozat 

javaslat az intézményi térítési díjak megállapítására 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi intézményi térítési 

díjakat javasolja Paks Város Önkormányzata Képviselő testületének elfogadásra: 

 

a) Szociális étkeztetés: 445,- Ft/nap 

b) Házi segítségnyújtás: 85,- Ft/óra 

c) Idősek Klubja: 100,- Ft/nap 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

6/      A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-

ának (1) bekezdése szerint az önkormányzatok, mint ajánlatkérők a költségvetési év elején, 

legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az 

adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt 

évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. 

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 az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 
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9/2015. (III.9.) önkormányzati határozat 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi közbeszerzési 

terve elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét a jelen előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

7/ Delegálás az Alisca Rekultivációs Önkormányzati Társulásba.  

Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Önkormányzatunk az Alisca Rekultivációs Önkormányzati  

Társulás tagja. 

Eddig valamennyi társulásban kizárólag a polgármester képviselte az önkormányzatot. Ebbe a 

társulásba mellettem helyettesként Kovács Márk képviselő delegálását javaslom, mivel 

munkahelyi elfoglaltságai egyébként is Szekszárdhoz kötik. Természetesen amennyiben a 

döntéshozatal megkívánja a Polgármester jelenlétét Ő maga is részt vesz a társulás 

munkájában. 

 

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

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

 

Kovács Márk képviselő: Bejelenti, hogy nem kíván részt venni a szavazásban és nem kéri 

zárt ülés megtartását. 

 

 

Kovács György polgármester: Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

1 fő nem szavazott. 

 

10/2015. (III.9.) önkormányzati határozat  

 

Delegálás az Alisca Rekultivációs Önkormányzati 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 Alisca Rekultivációs Önkormányzati Társulás 
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társulási tanácsába a polgármester akadályoztatása esetén helyettesként Kovács Márk 

képviselőt delegálja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

8/ Az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Kovács György polgármester: A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §-ának (2) 

bekezdése alapján a fenntartó (illetőleg fenntartói jogokat gyakorló) önkormányzat köteles 

meghatározni az: 

 óvoda kötelező felvételi körzetét, 

 óvodai jelentkezés módját, 

 óvodai jelentkezés időpontját, 

 óvoda napi, heti és éves nyitvatartási idejét, 

 indítható csoportok számát. 
 

A kötelező felvételi körzet azt jelenti, hogy a körzetbe tartozó gyermekeket az intézmény 

köteles felvenni, de – amennyiben férőhelyei nem teltek be, akár más településekről is 

fogadhat gyermekeket. 

Hosnyánszki Jánosné képviselő/óvodavezető: A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 

20-a között kerül sor. Minden gyerek óvodaköteles, aki a 2015-2016-os tanévben a 3. életévét 

betölti. Az óvodai beiratkozásra vonatkozóan hirdetmény fog kikerülni az óvodákban, 

hirdetőkön és a Nagydorog Nagyközség honlapján. 

 

Kovács György 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 az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

11/2015. (III. 9.) önkormányzati határozat 

az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Nagydorogi 

Szivárvány Óvoda fenntartói jogainak gyakorlója, a 2014/2015-ös nevelési év 
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vonatkozásában az intézményben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírtakat 

az alábbiakban határozza meg: 

1. az óvoda kötelező felvételi körzete: 

Nagydorog közigazgatási területe. 

2. az óvodai jelentkezés módja: 

A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen szóban közölheti az 

óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, 

valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés 

alapján a gyermek adatait az óvodavezető az óvodai felvételi előjegyzési naplóban 

veszi nyilvántartásba. 

3. az óvodai jelentkezés időpontja: 

Nagydorog: 2015. május 5-6.  

4. az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje: 

Nagydorog: egész évben minden héten naponta 645-1700  

5. az indítható óvodai csoportok száma: 

Az alapító okirat 10.6. pontjában foglaltak szerint. 

Határidő: azonnal 

a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az óvodai beiratkozás időpontjának 

nyilvánosságra hozására a jogszabályban foglaltak szerint 

Felelős: Kovács György polgármester 

Hosnyánszki Jánosné óvodavezető 

 

 

9/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 2015-2019. évekre vonatkozó 

Gazdasági Programja.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CXXXIX. tv. 91. § (6)-(7) bekezdései határozzák meg a gazdasági program elkészítésére 

vonatkozó előírásokat, mely szerint:  

 

Önkormányzatunk képviselő-testülete az alakuló ülésén bízott meg a gazdasági program 

elkészítésével, mely kötelezettségemnek a mellékletben foglaltak szerint tettem eleget.  

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy ezek csak célirányzatok. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A gazdasági programban szerepel a szennyvíztisztító 

átépítése. Érinti-e anyagilag a beruházás az önkormányzatot. 
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Kovács György polgármester: Az Alisca Bau Zrt-vel az egyeztetés megtörtént a szükséges 

beruházás és kivitelezés vonatkozásában. Előtisztító fog készülni, melynek anyagi vonzata 

sem az önkormányzatot, sem a lakosságot nem érinti. 

 

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 az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

12/2015. (III. 9. ) önkormányzati határozat 

az önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjának elfogadásáról 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának a 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programját az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

10/ A Görgey utca egyirányú forgalmi rendjének megszüntetése.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerint a 

helyi közutak esetében a közútkezelői feladatokat a helyi önkormányzat látja el. 

 

A Görgey utcában található a 481 hrsz.-ú egyirányú útszakasz, mely a Görgey utcát köti össze 

a Petőfi utcával és a Vasvári utcával. Az érintett egyirányú útszakasz hossza 150 méter. 

Jelenleg a Görgey utca felől lehet behajtani, a Petőfi és a Vasvári utca felől nem. 

Annak, hogy ez az útszakasz egyirányú, semmi előnye nincs, csak megnehezíti a közlekedést. 

Véleményem szerint ezen útszakasz esetén az egyirányúsítás, annak fenntartása nem indokolt, 

ezért javasolja annak megszüntetését. 

Ez esetben azonban figyelemmel kell lenni a KM rendelet 1.7. pontjára, amely alapján 

egyirányú forgalmú utat párhuzamos közlekedésre kijelölni csak akkor lehet, ha az úttesten 

legalább két vagy ennél több forgalmi sáv szélességű hely áll rendelkezésre - akár 

időszakosan is - a járművek folyamatos haladására. 

Amennyiben pedig így rendelkezünk, ugyanezen jogszabály 36.8. d) pontja értelmében a 

„szembejövő forgalom” jelzőtáblát mindig alkalmazni kell, ha az addig egyirányú forgalmú út 

forgalmi rendjét kétirányúra változtatják, az új forgalmi rend bevezetését követően legalább 3 

hónapig. 
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Kovács Márk képviselő: Véleménye szerint elég keskeny az a szakasz. Továbbá, ha ott 

játszótér kerül kiépítésre, - mely a gazdasági programban szerepel- abban az esetben nem 

kéne, hogy nagy forgalom legyen.  

 

Kovács György polgármester: A kétirányú forgalom a Paksi útban is létezik. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Egyetért a képviselő úr hozzászólásával. 

 

Miczki Márton képviselő: Lakossági megkeresés történt? 

 

Kovács György polgármester: Részéről nem. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Ő beszélt a Csábi Józsefékkel, ők sem javasolják az 

egyirányú forgalmi rend megszüntetését. A baleseti lehetőségek végett, valamint ha 

ténylegesen játszótér építésére kerül sor, nem tartja célszerűnek. 

 

Hosnyásnzki Jánosné képviselő: Az iskolások eléggé igénybe veszik ezt az útszakaszt, 

ebből kifolyólag lehet, hogy balesetveszélyesebb lenne a gyerekek számára. 

Célszerű lenne a megkeresés az érintett családok felé. Tervben van az út szélesítése, 

véleménye szerint azt követően kellene ismételten foglalkozni az forgalmi renddel. 

 

 

Kovács György 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 az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

13/2015. (III. 9.) önkormányzati határozat 

A Görgey utca egyirányú forgalmi rendjének megszüntetése 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Görgey utcában található 

481 hrsz.-ú 150 méter hosszú egyirányú útszakasz vonatkozásában az egyirányú forgalmi 

rend megszüntetését nem támogatja. 

 

Határidő: 2015. április 1. 

Felelős: Kovács György polgármester 
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11/ A Nagydorog 072/17, 072/18, 072/19, 072/20 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése. 

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: Csonka Ferenc Nagydorog, Vécsey u. 33. szám alatti lakos 

vételi ajánlatot nyújtott be az alábbi, általa jelenleg nagydorogi szántó művelési ágú 

ingatlanokra. első körben egy árat jelölt meg, mely a helyrajzi számonként megbontásra került 

mindösszesen 30.406,- Ft ellenértékért. Csonka Ferenc egyben a szomszédos föld tulajdonosa. 

 

 

072/17 0,26 AK 173 m2 7958,- Ft 

072/18 0,27 AK 183 m2 8418,- Ft 

072/19 0,24 AK 165 m2 7590,- Ft 

072/20 0,21 AK 140 m2 6440.,- Ft 

 

 

Balog Attila alpolgármester: Jelenleg több olyan terület van, ami az önkormányzat 

tulajdona. Célszerűnek tartaná, hogy az önkormányzat vásárolná fel azokat a területeket, 

melyek az önkormányzati területek között vannak. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Nem javasolja az eladást. Mennyi a bérleti díj? 

 

Kovács György polgármester: 1900,- Ft/év.  

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Nagyon pici földterületekről van szó, melyek megművelése 

összevonást követően lenne célszerű. Javasolja, hogy halasszák el a döntést, és mérjék fel a 

lehetőségeket. 

 

Kovács György polgármester: Van még sok apró terület, ami önkormányzati tulajdon. 

Egyetért alpolgármester úrral arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat mérje fel a 

lehetőségeket. Keresse fel a gazdákat, hogy a jövőben mi a távlati tervük a földterületek 

vonatkozásában. 

 

Kovács Márk képviselő: Mindenképpen nagyobb terület megvásárlása lenne célszerű. 

 

Miczki Márton képviselő: Minimum felét meg kellene vásárolni. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Véleménye szerint a bérleti díj is nagyon alacsony. 

 

Kovács György polgármester: Arányosan nem kérhetünk olyan díjat ezekért a kis 

területekért, mint a több hektáros földekért. 

 

Kovács Márk képviselő: Fontos az aranykorona értéke is. 

 

Miczki Márton képviselő: Milyen az aranykorona értéke? 

 

Kovács György polgármester: Konkrétan nem tudja most megmondani, de homokos 

területről van szó. 
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Lakatos László NRNÖ elnöke: Véleménye szerint át kellene gondolni ezt a döntést, nehogy 

a későbbiekben vita legyen belőle, hogy Ő miért nem vásárolhatja meg a területet, amikor a 

korábbiakban már történt értékesítés. 

 

Kovács György polgármester: Az a javaslat hangzott el, hogy jelenleg ne kerüljenek 

értékesítésre az ingatlanok, és szeptemberben térjenek vissza rá. 

 

Feke Lajos képviselő: Abban az esetben, ha az önkormányzat nem tudja felvásárolni 

összefüggő területként, még mindig értékesítésre kerülhet a Csonka Ferenc részére. 

 

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

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

vélemény nem volt. Amennyiben egyetértenek azzal, hogy az előterjesztésben részletezett 

ingatlanok értékesítésének ügyét szeptemberig napolja el a képviselő-testület, és megbízza a 

polgármestert, hogy mérje fel a nagyobb területű önkormányzati ingatlanok közé ékelődő kis 

alapterületű szántókat a 072 hrsz.-ú ingatlan területén, annak érdekében, hogy a későbbiekben 

az önkormányzat megvásárolhassa azokat, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

14/2015. (III. 9.) önkormányzati határozat 

a Nagydorog, 072/17, 072/18,072/19,072/20 hrsz-ú ingatlanok értékesítése 

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

072/17, 072/18,072/19,072/20 hrsz.-ú ingatlanok eladásának kérdését elnapolja és 

megbízza a polgármestert, hogy mérje fel a nagyobb területű önkormányzati 

ingatlanok közé ékelődő kis alapterületű szántókat a 072 hrsz.-ú ingatlan területén, 

annak érdekében, hogy a későbbiekben az önkormányzat megvásárolhassa azokat. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti felmérés 

eredményét és annak függvényében a megvásárlásra vonatkozó javaslatot terjessze a 

képviselő-testület 2015. szeptemberi soros ülése elé. 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős: Kovács György polgármester 
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12/ Együttműködési megállapodás megkötése a Csapó Dániel Középiskolával.  

Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 6. §-

ának (4) bekezdése alapján a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi 

vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat 

elvégzésének igazolása. 

 

A törvény szerint közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi 

közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, 

egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása, 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. § -a alapján a középiskola feladata és az 

intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat 

megszervezése állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola 

magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben.  

Az iskolán kívüli külső szervezet bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről 

megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és 

vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét. 

 

A mellékelt együttműködési megállapodás megkötését a Csapó Dániel Középiskola 

kezdeményezte azért, hogy a náluk tanuló nagydorogi gyermekek lakóhelyükön teljesíthessék 

a kötelező közösségi szolgálatukat. 

 

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 az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

15/2015. (III.9.) önkormányzati határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése a Csapó Dániel Középiskolával 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csapó Dániel 

Középiskolával az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint együttműködési 

megállapodást köt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 



 19 

 

13/ Egyebek 

 

13.1 Pályázat kiírása fogászati asszisztensi álláshely betöltésére 

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: 2015. március 1. napjával közös megegyezéssel megszűnt a 

fogászati asszisztens közalkalmazotti jogviszonya. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján 

erre az álláshelyre kötelező pályázatot kiírni. 

Az álláshely betöltésének feltétele a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet alapján a fogorvosi 

asszisztensi, fogászati asszisztensi vagy klinikai fogászati higiénikusi szakképesítés megléte. 

A pályázati kiírást a www.kozigallas.hu honlapon továbbá az önkormányzat és a fogorvosi 

rendelő hirdetőtábláján kell közzétenni 

 

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 az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

16/2015. (III. 9.) önkormányzati határozat 

Pályázat kiírása fogászati asszisztensi álláshely betöltésére 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki fogászati 

asszisztensi álláshely betöltése, az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal. 

Határidő: azonnal 

a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az óvodai beiratkozás időpontjának 

nyilvánosságra hozására a jogszabályban foglaltak szerint 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

Kovács György polgármester: Az Ötv.  alapján zárt ülés megtartására kerül sor, azután 

folytatjuk a nyilvános ülést. Kéri, hogy a testület tagjain, a jegyzőn és a jegyzőkönyvvezetőn 

kívül mindenki hagyja el a termet. 

 

http://www.kozigallas.hu/
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ZÁRT ÜLÉS MEGTARTÁSÁRA KERÜL SOR, MELYRŐL KÜLÖN JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜL. 

 

A nyilvános ülés folytatódik. 

 

Balog Attila alpolgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Blumné Lőrincz Andrea fellebbezése a zárt ülésen 

elutasításra került, és az I. fokú határozat került jóváhagyásra. 

 

Miczki Márton képviselő: Adott a lehetőség a térfigyelő rendszer kiépítésére pályázat 

benyújtása útján, melyet a Nagydorogi Polgárőr Egyesülettel oldanának meg. Határidő: 2015. 

március vége. Az Egyesület bevonása azért szükséges, mert ebben az esetben 

Önkormányzatok nem pályázhatnak. A pályázat folyamatáról amennyiben aktuális lesz, 

tájékoztatni fogják a Képviselő-testületet. 

 

László József PRNÖ elnöke/ megyei megbízott: Megyei megbízásból vesz részt a 

képviselő-testületi ülésen. 

A Nagydorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzat e-mailen benyújtotta az együttműködési 

megállapodásra vonatkozó felülvizsgálati javaslatát, melyet nem tárgyal a képviselő-testület. 

Úgy látja, hogy az együttműködés még kezdetleges a két önkormányzat között. 

 

Kovács György polgármester: A kérelmet írásban, aláírva, lepecsételve kérjük benyújtani. 

 

 

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

16.25 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

  polgármester                      jegyző 


