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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: 

 

 

42/2015. (V.27.) önkormányzati határozat  
Pályázat benyújtása gyermekétkeztetés 

feltételeit javító fejlesztések támogatására 

 

43/2015. (V.27.) önkormányzati határozat  DDOP-3.1.3/G-14-2014-0078 

azonosítószámú “Egészségügyi alapellátás 

fejlesztése Nagydorogon”elnevezésű 

projekt kapcsán kiírandó közbeszerzési 

eljárás Bírálóbizottsági tagjainak 

kiválasztása 

 

44/2015. (V.27.) önkormányzati határozat  
Pályázat benyújtása önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása tárgyában 

 

45/2015. (V.27.) önkormányzati határozat  
A lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

46/2015. (V.27.) önkormányzati határozat  A Képviselő-testület 2015. év II. félévi 

Munkatervének elfogadásáról 

 

47/2015. (V.27.) önkormányzati határozat  
az Alisca Rekultivációs 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás létrehozásáról szóló társulási 

megállapodás módosítása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2015. május 27-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 

     Lakatos László NRNÖ elnöke 

 

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.  „ Az Alisca  

Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló társulási  

megállapodás módosítása 7.1 napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra. 

 

 

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

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 
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NAPIRENDI JAVASLAT 
 

 

1/ Pályázat benyújtása gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

2/ DDOP-3.1.3/G-14-2014-0078 azonosítószámú “Egészségügyi alapellátás 

fejlesztése Nagydorogon”elnevezésű projekt kapcsán kiírandó közbeszerzési 

eljárás Bírálóbizottsági tagjainak kiválasztása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

3/ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása tárgyában. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

4/ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

5/ Javaslat Helyi Értéktár Bizottság létrehozására. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György 

 

6/ A 2015. II. félévre szóló munkaterv elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György 

 

7/ Egyebek. 

 

7.1/ Az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

 

 

 

 

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

1/ Pályázat benyújtása gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására.  

Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az 

emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. 

 

A pályázati kiírás értelmében támogatás vehető igénybe az alábbi célokra: 
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Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése  

a) már működő konyha kapacitásbővítésével,  

b) étkező, étterem kapacitásbővítésével,  

c) új konyha létesítésével,  

d) új étkező, étterem kialakításával,  

e) már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével, 

f) étkező, étterem felújításával, akadálymentesítésével,  

g) friss, helyi alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztéssel,  

h) a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésével.  

 

A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is 

igényelhető támogatás, melyre jelen esetben szükség lesz, mivel az eszközökből is elég sok a 

hiány. A rendelkezésre álló keretösszeg 1000 millió forint. 

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy lakosra 

jutó adóerő- képességétől.  

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: 

 

- elektronikus feltöltés lezárása: 2015. május 29. 16:00 óra  

- papír alapon történő benyújtás: 2015. június 1. 

 

Javaslom, hogy nyújtsuk be a pályázatot a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására, és költségvetésünkben biztosítsuk az ehhez szükséges önerőt. Az erről szóló 

határozatot a pályázati anyaghoz csatolni szükséges. 

 

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: 

 

 

42/2015. (V.27.) önkormányzati határozat  

Pályázat benyújtása gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 

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

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására tárgyú pályázati kiírás e) pontja szerinti célterületére már működő 

konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése tárgyában, bruttó 11.981.840,- Ft 

értékben. 

2. A Képviselő-testület a pályázathoz kapcsolódó 599.092,- Ft összegű önerőt a 2015. évi 

költségvetésében biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az 

ahhoz szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint nyertesség esetén a támogatási 

szerződés aláírására. 
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Határidő: 2015. május 29. 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

2/ DDOP-3.1.3/G-14-2014-0078 azonosítószámú “Egészségügyi alapellátás 

fejlesztése Nagydorogon”elnevezésű projekt kapcsán kiírandó közbeszerzési 

eljárás Bírálóbizottsági tagjainak kiválasztása. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

    Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Az Önkormányzat 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. 

A pályázat építési része a Kbt. alapján közbeszerzés köteles. Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata alapján a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásához 3 tagú Bírálóbizottság létrehozása szükséges, melyben a jogi-, pénzügyi-, 

közbeszerzési- és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosítani kell. 
 

Fentiek alapján a Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket javaslom: 

 

- Dr. Sátor Vera /7030 Paks, Tulipán u. 4./ 

- Lakner Magdolna /7044 Nagydorog, Táncsics u. 39./ 

- Lendvai Szilárd /7044 Nagydorog, Jókai u. 59./ 

 

A Bírálóbizottság tagjaira vonatkozóan összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

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: 
 

43/2015. (V.27.) önkormányzati határozat 

 

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0078 azonosítószámú “Egészségügyi alapellátás fejlesztése 

Nagydorogon”elnevezésű projekt kapcsán kiírandó közbeszerzési eljárás 

Bírálóbizottsági tagjainak kiválasztása 

 

 

 

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

2014-0078 azonosítószámú “Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagydorogon” 

elnevezésű projekt kapcsán kiírandó közbeszerzési eljárás Bírálóbizottság tagjainak az 

alábbi személyeket megválasztja: 

 

- Dr. Sátor Vera /7030 Paks, Tulipán u. 4./ 
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- Lakner Magdolna /7044 Nagydorog, Táncsics u. 39./ 

- Lendvai Szilárd /7044 Nagydorog, Jókai u. 59./ 

 

 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adminisztratív teendők 

lebonyolítására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

3/ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása tárgyában. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Kovács György polgármester: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) 

pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra. 

 

A pályázati kiírás értelmében támogatás vehető igénybe az alábbi célokra: 

 

„1. 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,  

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,  

c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozása  

 

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy lakosra 

jutó adóerő- képességétől.  

 

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: 

 

- elektronikus feltöltés lezárása: 2015. június 9. 16:00 óra  

- papír alapon történő benyújtás: 2015. június 10. 

 

Javaslom, hogy a pályázatot önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

célra nyújtsák be, és költségvetésünkben biztosítsuk az ehhez szükséges önerőt.  

 

Feke Lajos képviselő: A pályázatokat külön-külön kell benyújtani? 

 

Kovács György polgármester: Egy pályázaton belül kell benyújtani, csak más a célterület. 

Az önrész kb. 3 millió forint, ami költségvetés módosítást is igényel. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: A 15 millió forint mekkora járdaszakaszt fedd le? 

 

Kovács György polgármester: A Görgey utcára ( útra ) értendő a felújítás. Ha belevesszük a 

járdajavítást, akkor nem fér bele végig az útfelújítás. 
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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: 

 

 

44/2015. (V.27.) önkormányzati határozat  

Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása  

tárgyában 

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

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázati kiírás 1. ad) pontja szerinti 

célterületére „ Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása”  

tárgyában,11.590.108,-Ft értékben, illetve 1.b) pontja szerinti célterületre „ Belterületi 

utak, járdák, hidak felújítása tárgyában, 14.999.208,- Ft értékben.. 

5. A Képviselő-testület a pályázathoz kapcsolódó 2.829.387,- Ft összegű önerőt a 2015. 

évi költségvetésében biztosítja. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az 

ahhoz szükséges nyilatkozatok megtételére valamint nyertesség esetén a támogatási 

szerződés aláírására. 

Határidő: 2015. június 9. 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

4/ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról a képviselő-testület tagjainak írásban kiküldésre került. 

Megkérdezi, hogy a kiküldött anyaggal 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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45/2015. (V. 27.) 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 beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

5/ Javaslat Helyi Értéktár Bizottság létrehozására. 

 Előadó: Kovács György 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Kovács György polgármester: 2012. július 1-jén lépett hatályba a nemzeti értékekről és 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.), illetve csaknem egy 

évvel később annak végrehajtási rendelete, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet. 

Ezen jogszabályok széles körű lehetőséget teremtenek a magyarság által létrehozott, a nemzet 

számára különösen fontos anyagi és szellemi értékek felkutatásához, összegyűjtéséhez és 

regisztrációjához. Megalkotásuk egyik célja, hogy lehetőség szerint minél több önkormányzat 

önként vállalt feladatként vegye számba és nevesítse mindazon helyi szellemi, anyagi, 

természeti kincsét, termékét, melyet nemzeti értéknek tekint.  

A Htv. kimondja, hogy a magyar nemzeti értékek és azokon belül a hungarikumok 

megőrzendő és egyedülálló értékek, és a törvény előírja, hogy nemzeti örökségünket, a 

magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és 

természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni.  

A települési értéktár a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait 

tartalmazó gyűjtemény.  

A 114/2012. (IV.16.) Korm. rendelet 2. §-a a fentiek végrehajtására 2013. június 16-ai 

határidőt határozott meg az alábbiak szerint: „2. § (1) A települési és megyei önkormányzat (a 

továbbiakban együtt: helyi önkormányzat) e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon 

belül döntést hoz arról, hogy kíván-e élni a települési, tájegységi, megyei értéktár 

létrehozásának lehetőségével.”  

Önkormányzatunk 2013. júliusában úgy döntött, hogy nem hoz létre települési értéktárat. 

Nemleges döntés esetén a helyi önkormányzat a települési, illetve az értéktár bizottság 

létrehozására vonatkozó nemleges döntését bármikor megváltoztathatja, amelyről a döntést 

követő 30 napon belül tájékoztatnia kell a megyei közgyűlés elnökét, illetve a Hungarikum 

Bizottság elnökét. 

A Bizottság legalább 3 tagból áll, szervezeti és működési szabályzatát a képviselő-testület 

határozza meg. A Bizottság munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési 
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feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, 

hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket; és 

félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig köteles beszámolni 

tevékenységéről az önkormányzat képviselő-testületének.  

Az ország néhány pontján már évekre visszanyúló hagyománya van a helyi értékek tudatos 

feltérképezésének, gyűjtésének, melyet javarészt lelkes önkéntesek végeznek. A tapasztalat 

azt mutatja, hogy az értékek felkutatása, számbavétele a helyi identitást, a helyi közösségek 

erősödését, a különböző korosztályok közeledését is segíti, és végső soron pedig turizmus, és 

gazdaságserkentő hatása is lehet.  

A Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke dr. Say István, a munkát a megyei szervezet 

segítségével végezhetjük.  

Balog Attila alpolgármester: A 3 tagú bizottság tagjainak vonatkozásában a mai képviselő-

testületi ülésig sajnos nem született végleges döntés, ezért a képviselő-testület az értéktár 

bizottság létrehozása tárgyában nem tud határozatot hozni. Várja a személyekre vonatkozó 

javaslatokat. 

Kovács György polgármester: Kérem, hogy a jövőben amennyiben külön bizottságot 

választunk akkor ezt, a település értékőrzése szempontjából nagy és jelentős munkát 

elvégezni tudó és kívánó, felelős személyekre tegyenek javaslatokat. 

Kovács Márk képviselő: Támogatja az Értéktár Bizottság létrehozását. 

 

Miczki Márton képviselő: Vannak kritériumok a személyekre vonatkozóan. 

 

Balog Attila alpolgármester: Nincs meghatározva. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Úgy gondolja, hogy javarészt lelkes, felelős személyekre 

tegyenek javaslatot. Továbbá célszerűnek tartaná a lakosság megszólítását az értékek feltárása 

vonatkozásában. 

 

  

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a helyi értéktár bizottság létrehozását 

elnapolja a következő munkatervi ülésig. 

 

 

6/ A 2015. II. félévre szóló munkaterv elfogadása. 

 Előadó: Kovács György 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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-tervezet összeállításakor javaslatot kell kérni a képviselő-testület állandó 

bizottságától, a jegyzőtől, az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőitől és a helyi 

önszerveződő közösségektől. A javaslatkérésre sor került, a megtett javaslatok a munkaterv 

tervezetébe beépítésre kerültek. Mindemellett, amennyiben képviselőtársaimnak a 
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munkatervhez további javaslata van, úgy kérem, hogy szíveskedjenek azt legkésőbb az ülésen 

ismertetni. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Szeptemberi képviselő-testületi ülésre javasolja az 

óvodavezető beszámolóját. 

 

Kovács György polgármester: Egyetért képviselő asszony javaslatával. 

 

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

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

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

46/2015. (V. 27.) önkormányzati határozat  

a Képviselő-testület 2015. év II. félévi Munkatervének elfogadásáról 

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

2015. év II. félévi Munkatervét a mellékletben foglaltak és a szóbeli kiegészítés 

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. Sátor Vera jegyző 

 

7/ Egyebek. 

 

7.1/ Az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítása.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv  mellékletét képezi.  

 

 

Kovács György polgármester: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Báta Község, 

Bölcske Község, Cikó Község, Fürged Község, Gyönk Város, Kajdacs Község, Kakasd 

Község, Kölesd Község, Madocsa Község, Magyarkeszi Község, Nagydorog Nagyközség, 

Ozora Község, Pincehely Nagyközség, Pusztahencse Község, Sárszentlőrinc Község, 

Szedres Község, Tevel Község, Értény Község, Györköny Község Önkormányzatai a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 87. §-a alapján figyelemmel– a részt vevő települési önkormányzatok képviselő-

testületei jóváhagyó határozatai szerint önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk 
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tiszteletben tartásával, arányos teherviselés mellett, a térség összehangolt fejlesztése 

érdekében – jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak létre.  

 

Ezt a megállapodást 2014. június 12-ével az önkormányzatok egyszer már módosították, de a 

2014 őszén lezajlott önkormányzati választások, illetve az időközben hatályossá váló 

jogszabályi változások és Györköny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2014. 

(IV.24.) önkormányzati határozatával csatlakozni kíván a Társuláshoz, valamint a Társulási 

Tanács működése során szerzett gyakorlati tapasztalatok is indokolják a társulási 

megállapodás újbóli módosítását. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a társulási megállapodást felülvizsgálta. 

A módosítást az előterjesztés mellékletét képező megállapodás tartalmazza. 

 

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: 

 

 

47/2015. (V.27.) önkormányzati határozat 

az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról 

szóló társulási megállapodás módosítása 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alisca 

Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló 

társulási megállapodás módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal és formában elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 

módosításának az aláírására. 

 

3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt/aljegyzőt az okiratnak a Magyar Államkincstár Tolna 

Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára. 

 

Határidő:  1. pont tekintetében: azonnal 

  2. pont tekintetében: 2015. július 31. 

Felelős:  Kovács György polgármester 

              dr. Sátor Vera jegyző 
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Mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester a rendkívüli képviselő-

testületi ülést 16.10 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

  polgármester                      jegyző 


