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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: 

 

 

 

37/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat  

Támogatási szerződés jóváhagyása a 

JETA-50-2014 azonosítószámú “Görgey 

utcai óvoda felújítása”elnevezésű projekt 

kapcsán 

 

38/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat  

JETA-50-2014 azonosítószámú “Görgey 

utcai  

óvoda felújítása”elnevezésű projekt  

kivitelezőjének kiválasztása 

 

39/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat  

Támogatási szerződés jóváhagyása a 

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0078 

azonosítószámú “Egészségügyi alapellátás 

fejlesztése Nagydorogon”elnevezésű 

projekt kapcsán 

 

40/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat  Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2015. évi 

közbeszerzési tervének módosításáról  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2015. május 7-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, 

Feke Lajos, 

Hosnyánszki Jánosné, 

Kovács Márk képviselők 

 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

 

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 5 fő jelen van.  

Miczki Márton képviselő távollétét előzetesen bejelentette. Megkérdezi, hogy az  

írásban kiküldött napirendi pontot a képviselő-testület elfogadja-e?  

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 
1/ Támogatási szerződés jóváhagyása a JETA-50-2014 azonosítószámú “Görgey utcai 

óvoda felújítása”elnevezésű projekt kapcsán. ( Írásbeli előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 
2/ JETA-50-2014 azonosítószámú “Görgey utcai óvoda felújítása”elnevezésű projekt 

kivitelezőjének kiválasztása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

3/ Támogatási szerződés jóváhagyása a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0078 azonosítószámú 

“Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagydorogon”elnevezésű projekt kapcsán. 

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

  

4/ A 2015. évi közbeszerzési terv módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 
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N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  

 

1/ Támogatási szerződés jóváhagyása a JETA-50-2014 azonosítószámú “Görgey 

utcai óvoda felújítása”elnevezésű projekt kapcsán.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előerjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2014.  

augusztusában sikeres pályázatot nyújtott be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítványhoz a Görgey utcai óvoda felújításra.  

A projekt bruttó összköltsége: 5.356.499.- Ft, ebből a támogatás összege: 4.285.199.- Ft, az 

önrész: 1.071.300 .- Ft. A beruházás megindulásához alá kell írni a támogatóval a mellékelt 

támogatási szerződést. A kivitelezésre vonatkozóan időpont módosítása volt szükséges, 

melyet a Kuratórium elfogadott. 

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 alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,5 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

37/2015. (V.7.) önkormányzati határozat 

 

Támogatási szerződés jóváhagyása a JETA-50-2014 azonosítószámú “Görgey utcai 

óvoda felújítása”elnevezésű projekt kapcsán 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a JETA-50-2014 

azonosítószámú “Görgey utcai óvoda felújítása” elnevezésű projekt kapcsán 

megkötendő Támogatási Szerződést az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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2/ JETA-50-2014 azonosítószámú “Görgey utcai óvoda felújítása”elnevezésű 

projekt kivitelezőjének kiválasztása. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

 

Kovács György polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2014.  

augusztusában sikeres pályázatot nyújtott be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítványhoz a Görgey utcai óvoda felújításra.  

A projekt bruttó összköltsége: 5.356.499.- Ft, ebből a támogatás összege: 4.285.199.- Ft, az 

önrész: 1.071.300 .- Ft 

A munkálatok elvégzésére vonatkozó felhívás megjelent a Nagydorog TV-ben, továbbá  

személyes tájékoztatásra is adott volt a lehetőség. Sajnos egy nagydorogi vállalkozó sem 

nyújtott be árajánlatot. 

 

A projekt munkálatainak elvégzésére három vidéki vállalkozó nyújtott be árajánlatot az 

alábbiak szerint: 

 

Vállalkozó megnevezése: Bruttó ár: 

Rauth-Bau Kft. 5.305.193 .- Ft 

Wahlko Kft. 6.003.284 .- Ft 

Pannonia Color Kft. 5.689.704 .- Ft 

 

A legalacsonyabb árat a Rauth-Bau Kft. ajánlotta, így őt javaslom nyertes kivitelezőként elfogadni. 

 

Balog Attila alpolgármester: Körbejárta a nagydorogi vállalkozókat, de azt a választ kapta, hogy 

nem dolgoznak ki költségvetést, mert nagydorogi vállalkozó még soha nem nyert ki. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Korábban is lettek megkeresve nagydorogi vállalkozók, de több 

esetben nem volt alkalmas a vállalkozás tevékenységi köre. 

 

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 az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,5 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 
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38/2015. (V.7.) önkormányzati határozat 

 

JETA-50-2014 azonosítószámú “Görgey utcai óvoda felújítása”elnevezésű projekt  

kivitelezőjének kiválasztása 

 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a JETA-50-2014 

azonosítószámú “Görgey utcai óvoda felújítása” elnevezésű projekt kapcsán a Rauth-

Bau Kft-t választja kivitelezőnek. 

 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 
 

3/ Támogatási szerződés jóváhagyása a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0078 

azonosítószámú “Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagydorogon”elnevezésű 

projekt kapcsán. 

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: Önkormányzatunk 32.390.410,- Ft-ot nyert az Új Széchenyi 

Terv Dél-Dunántúli Operatív Programban a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0078 azonosítószámú 

“Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagydorogon”elnevezésű projektjével. 

Előreláthatólag több helyről kerül sor az eszközök beszerzésére – ebből kifolyólag nettó egy 

millió forint alatti beszerzésről beszélhetünk- ezért ezt az összeget előre meg kell 

finanszíroznunk. 

A beruházás megindulásához alá kell írni a támogatóval a mellékelt támogatási szerződést.  

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 alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,5 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 
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39/2015. (V.7.) önkormányzati határozat 

 

Támogatási szerződés jóváhagyása a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0078 azonosítószámú 

“Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagydorogon”elnevezésű projekt kapcsán 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-3.1.3/G-14-

2014-0078 azonosítószámú “Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagydorogon” 

elnevezésű projekt kapcsán megkötendő Támogatási Szerződést az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
 

 

4/ A 2015. évi közbeszerzési terv módosítása. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Kovács György polgármester: Önkormányzatunk támogatásban részesült az orvosi rendelők 

felújítására (Projektazonosító: DDOP-3.1.3/G-14-0078, elnevezés: Egészségügyi alapellátás 

fejlesztése Nagydorogon). A projekt része az orvosi rendelők felújítását, illetve 

akadálymentesítést célzó építési beruházás, mely közbeszerzés köteles. Fentiek alapján az 

önkormányzat 2015. évi közbeszerzéséről szóló 10/2015. (III.9.) önkormányzati határozat 

módosítása szükséges. 

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 az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,5 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

40/2015. (V.7.) önkormányzati határozat 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi közbeszerzési 

tervének módosításáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét a jelen előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint módosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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Mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 

15.45 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

  polgármester                      jegyző 


