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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: 

 

 

 

49/2015. (VI.12.) önkormányzati határozat  

Közbeszerzési eljárás indítása Nagydorog, 

Kossuth L. u. 35. szám alatti, 468/1 hrsz-ú 

orvosi rendelő felújítása az „Egészségügyi 

alapellátás fejlesztése Nagydorogon” című, 

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0078 azonosító jelű 

projekt keretében elnevezéssel 

 

50/2015. (VI.12.) önkormányzati határozat  
Új együttműködési megállapodás 

megkötése a Nagydorogi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal 

 

51/2015. (VI.12.) önkormányzati határozat  

dr. Forgács Gábor ügyvéd megbízása a 

Stadler Istvánné alperes ellen a 0194. 

hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának 

megállapítása és egyéb iránt indított 

perben az önkormányzat képviseletével 

 

52/2015. (VI.12.) önkormányzati határozat  
Együttműködési megállapodás megkötése 

a Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és 

Gimnázium Tolnai Lajos Gimnáziumi és 

Kollégiumi Tagintézményével 

 

53/2015. (VI.12.) önkormányzati határozat  
Államháztartáson kívüli forrás átvétele 

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

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 13/2015.  

(VI.12.) önkormányzati 

rendelete 

 

A Képviselő-testület és 

szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról 

szóló 4/2009. ( III.30. ) 

önkormányzati 

rendeletének 

módosításáról 

Hatályba lépésének 

napja: 2015. június 15. 

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 14/2015.  

(VI.12.) önkormányzati 

rendelete 

 

A helyi vízgazdálkodási 

hatósági jogkörbe tartozó 

szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési 

díjról szóló 4/2015. ( II.13. 

) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Hatályba lépésének 

napja:  

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

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2015. június 12-én 13.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 elnök 

 

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.  

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kiküldött írásos meghívót kettő napirendi ponttal  

egészíti ki. 6-os napirendi pont: Együttműködési megállapodás megkötése a Hőgyészi  

Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Tolnai Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi  

Tagintézményével, 7-es napirendi pont: Államháztartáson kívüli forrás átvétele falunapi  

rendezvény támogatására.  

Megkérdezi, hogy a kiegészítéssel együtt a napirendi pontokat elfogadja e a képviselő- 

testület?  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

1/ Közbeszerzési eljárás indítása Nagydorog, Kossuth L. u. 35. szám alatti, 468/1 

hrsz-ú orvosi rendelő felújítása az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése 

Nagydorogon” című, DDOP-3.1.3/G-14-2014-0078 azonosító jelű projekt 

keretében elnevezéssel. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 
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2/ Új együttműködési megállapodás megkötése a Nagydorogi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

3/ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2009. 

(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

4/ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 

módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

5/ Dr. Forgács Gábor ügyvéd megbízása a Stadler Istvánné alperes ellen a 0194. 

hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megállapítása és egyéb iránt indított perben az 

önkormányzat képviseletével. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

6/ Együttműködési megállapodás megkötése a Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és 

Gimnázium Tolnai Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi Tagintézménye.  

( Írásos előterjesztés) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

7/  Államháztartáson kívüli forrás átvétele falunapi rendezvény támogatására.  

( 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/ Közbeszerzési eljárás indítása Nagydorog, Kossuth L. u. 35. szám alatti, 468/1 

hrsz-ú orvosi rendelő felújítása az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése 

Nagydorogon” című, DDOP-3.1.3/G-14-2014-0078 azonosító jelű projekt 

keretében elnevezéssel.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Kovács György polgármester: Mint ismeretes Önkormányzatunk támogatásban részesült az 

„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagydorogon” című DDOP-3.1.3/G-14-2014-0078 

azonosító számú projekt kódszámú projekt keretében. A támogatás teljes összege bruttó 

32.390.410,- Ft, melyből az építés 28.413.746,- Ft összeget képvisel. Ezért az építési 

beruházás kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, mivel a 

jelenleg érvényes nettó 15 millió Ft-os közbeszerzési értékhatárt meghaladja.  

Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor kitétel, hogy az egyenlő 

bánásmód elvének megfelelően és lehetőleg különösen mikro-, kis- vagy középvállalkozások 

részvételét biztosítva kell eljárni. Természetesen érvényes, hogy olyan gazdasági szereplőt 
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kell felkérni ajánlattételre, aki a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az 

ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes. 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles 

létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást 

lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. Személyi összetételéről a Képviselő-

testület már döntött. Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében nemzeti eljárásrend esetén a 

Képviselő-testület hozza meg a végső döntést a bírálóbizottság javaslata alapján. 

 

Feke Lajos képviselő: Nagydorogi vállalkozó nem jelentkezett? 

 

Kovács György polgármester: Nem, egyelőre az igazi okát nem tudja. Elképzelhetőnek 

tartja, hogy a rövid határidő miatt alakult így.  

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

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

 

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

szíveskedjék! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

49/2015. (VI.12.) önkormányzati határozat 

 

Közbeszerzési eljárás indítása Nagydorog, Kossuth L. u. 35. szám alatti, 468/1 hrsz-ú 

orvosi rendelő felújítása az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagydorogon” című, 

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0078 azonosító jelű projekt keretében elnevezéssel 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a 

Nagydorog, Kossuth L. u. 35. szám alatti, 468/1 hrsz-ú orvosi rendelő felújítása az 

„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagydorogon” című, DDOP-3.1.3/G-14-2014-

0078 azonosító jelű projekt keretében elnevezésű Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti 

eljárásrendben a Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 122/A.§-ban 

foglalt különbségekkel történő nyílt eljárás megindításáról, az előterjesztés mellékletét 

képező ajánlattételi felhívást elfogadja. 

2. A Képviselő-testület az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők körét az 

alábbiak szerint határozza meg: 

Gazdasági szereplő neve Gazdasági szereplő címe 

(székhelye, lakóhelye) 
BA-TU Építőipari Kft. 7030 Paks, Dobó István u. 15. 

Fejérduna-Ép Kft. 2400 Dunaújváros, Béke tér 3. 

Rauth- Bau Kft. 7039 Németkér, Zrínyi u. 26. 

Határidő: 2015. június 16. – az ajánlattételi felhívás kiküldésére 

Felelős: Polgármester 
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2/ Új együttműködési megállapodás megkötése a Nagydorogi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal.  

Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

alapján a helyi önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi 

önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további 

feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A 

megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az 

alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. (Ezen kívül közös megegyezés 

alapján bármikor felülvizsgálható.) 

Önkormányzatunk 2014. decemberi ülésén fogadott el egy együttműködési megállapodás 

módosítási javaslatot, amit azonban a roma nemzetiségi önkormányzat elutasított. 

A mai napon egyeztettem velük, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt 

feltételeket ők is el tudták fogadni, és úgy döntöttünk, hogy ez alapján új alapokra helyezzük  

az együttműködésünket. A korábbi ciklusban elfogadott megállapodás azonban olyan sok 

ponton módosult volna, - illetve azóta a jogszabályok is változtak-, hogy új formátumban 

történő megszövegezés mellett döntöttünk. 

 

Kovács Márk képviselő: Az együttműködési megállapodásban szerepel a személyi feltétel 

biztosítása. Ez azt jelenti, hogy kapnak egy személyt? 

 

Kovács György polgármester: A kulturális közfoglalkoztatottak fognak segíteni a 

jegyzőkönyv elkészítésében, mely közös egyeztetés alapján került elfogadásra. 

 

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

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

 

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

szíveskedjék! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

50/2015. (VI.12.) önkormányzati határozat  

Új együttműködési megállapodás megkötése a Nagydorogi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint együttműködési megállapodást köt a Nagydorogi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal 

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

3. A Képviselő-testület a 94/2014. (XII.2.) önkormányzati határozatát visszavonja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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3/ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2009. 

(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Az előző döntésével a képviselő-testület elfogadta a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodás tervezetét. 

A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 

rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, 

módosítását követő harminc napon belül. 

A nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve úgy döntöttünk, hogy új alapokra helyezzük az 

együttműködésünket, új megállapodást kötöttünk, emiatt módosítani kell a szervezeti és 

működési szabályzatunkat. 

 

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 rendeletet elfogadni szíveskedjék! 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

4/2009. ( III.30. ) önkormányzati rendeletének módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2015. június 15. 

 

 

4/ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 

módosítása.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: A Képviselő-testület a 2015. február 12.-én megtartott ülésén 

alkotta meg a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletet, mely 2015. április 1. napján 

lépett hatályba. 

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdése alapján a 

kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az 

önkormányzati rendeletben közzétett számla javára fizeti meg. 

 

Mivel a képviselő-testület áprilisban a számlavezető pénzintézet váltása mellett döntött 2015. 

július 1. napjától, így módosítani szükséges a rendeletünket. Ezt korábban azért nem tudtuk 
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megtenni, mert a bankszámla szerződés megkötésével mostanra váltak ismertté az új 

számlaszámok. 

 

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 rendeletet elfogadni szíveskedjék! 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

14/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelete 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

 kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 4/2015. ( II.13. ) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2015. július 1. 

 

 

5/ Dr. Forgács Gábor ügyvéd megbízása a Stadler Istvánné alperes ellen a 0194. 

hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megállapítása és egyéb iránt indított perben az 

önkormányzat képviseletével.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A mellékelt keresetlevél szerinti ügyben, az ott leírt 

álláspontra tekintettel kérem, hogy a Képviselő-testület bízza meg dr. Forgács Gábor 

ügyvédet a Stadler Istvánné alperes ellen a 0194. hrsz.-ú ingatlan (kivett saját használatú út) 

tulajdonjog megállapítása és egyéb iránt indított perben az önkormányzat képviseletével. 

 

1997-ben ismeretlen körülmények között „ ingyenes átengedés „   jogcímen lett tulajdonos 

Stadler István, melyre végrendeleti örökléssel szerzett Stadler Istvánné tulajdonjogot. 

A keresetben kérve lett kerüljön megállapításra, hogy a felperes 1997. óta tulajdonosa a 

Nagydorog külterület 0194 hrsz. alatti ingatlannak, továbbá az, hogy  alperes az 1997. óta 

beszedett hasznok, és ezen hasznok után járó Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot fizesse 

meg. 

 

A TSZ nem volt tulajdonosa az ingatlannak, csupán a használója, az út állami tulajdon volt. 

Annak ellenére, hogy az állami tulajdonban volt, 1997-ben Stadler István ezt az ingatlant, a 

TSZ-től ingyenesen kapta meg. Nem tulajdonostól pedig nem lehet tulajdont szerezni, így az 

út önkormányzati tulajdon. Közúttá nyilvántartás volt a kérés, erre Ők nemleges választ adtak. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Lettek figyelmeztetve, hogy jogi útra kerül sor.  

 

Kovács György polgármester: Ügyvédi felszólításra került sor, melyben az alábbiak is 

belefoglalásra kerültek. 

„ Annak érdekében, hogy ne kelljen az önkormányzatnak bíróság előtt bizonyítania a fenti 

igazát, illetve hogy ne kelljen más egyéb jogi lépést tennie, felszólítom, hogy a közúti 
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közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32.§ rendelkezéseivel összhangban nyissa meg a 

tárgyi, Nagydorog külterület 0194. hrsz. alatti ingatlant a közforgalom számára jelen levél 

kézhezvételét követő 30 napon belül, és tartsa az utat a közforgalom előtt nyitva ezt követően 

folyamatosan.  

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Mi volt a válasz a megkeresésre? 

 

Kovács György polgármester: „ A fent megjelölt magánúton gépjárművek azért nem 

közlekedhetnek, mert a Tolna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás 

Kerületi Főállatorvosa 2001. március 21. napján a kialakult járványveszély miatt- a 

járványvédelem fokozása- érdekében intézkedést tett. A fenti intézkedés jelenleg még nem 

került visszavonásra. „ Tekintettel a 2001. év óta folyamatosan fennálló járványveszélyre 

jelenleg a birkáknál jelentkező „ kék nyelv „ betegség is kezdeményezni kívánja a magánút 

közforgalom elől történő elzárását. 

Egyeztetett a főállatorvossal és valójában ez a kiadott intézkedés már nincs érvényben. 

 

Borbélyné Töttös Ágnes képviselő: Vannak, akik használnák ezt az utat? 

 

Kovács György polgármester: Igen vannak gazdák, akik érintettek. Pusztahencse-

Kiskajdacs-Kajdacs- Nagydorog között- többnyire mezőgazdasági céllal közlekedőket. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Személyesen nem vették fel a kapcsolatot?  

 

Kovács György polgármester: A felszólítást követően telefonon beszéltek Stadler 

Istvánnéval, de személyes megkeresésre nem került részükről sor. 

Továbbá azon a területen van az EON szolgalmi joga, ami anyagi hasznot is jelent. 

 

Kovács Márk képviselő: A leírtak és az elhangzottak alapján támogatja polgármester úr 

javaslatát. 

 

Kovács György polgármester: Ha pereskedésre kerül sor, abban az esetben az EON 

szolgalmi jog utáni hasznot is követelni fogja a Stadler Istvánnétól. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Abban az esetben, ha ma a képviselő-testületi ülésen 

születik döntés és Stadler Istvánné úgy dönt, hogy mégis megnyitja az utat, akkor mi fog 

történni? 

 

Kovács György polgármester: Ő úgy gondolja, hogy ez esetben peren kívüli egyezségre 

kerül sor. 

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

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

 

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

szíveskedjék! 

 

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

következő határozatot hozza: 
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51/2015. (VI.12.) önkormányzati határozat  

dr. Forgács Gábor ügyvéd megbízása a Stadler Istvánné alperes ellen a 0194. hrsz.-ú 

ingatlan tulajdonjogának megállapítása és egyéb iránt indított perben az önkormányzat 

képviseletével 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Forgács Gábor ügyvédet 

megbízza a Stadler Istvánné alperes ellen tulajdonjog megállapítása és egyéb iránt indított 

perben az önkormányzat képviseletével. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

6/ Együttműködési megállapodás megkötése a Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és 

Gimnázium Tolnai Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi Tagintézménye.  

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, 

 

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 Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola 

és Gimnázium Tolnai Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi Tagintézménye 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. 

 

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

szíveskedjék! 

 

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

következő határozatot hozza: 
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52/2015. (VI.12.) önkormányzati határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése a Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és 

Gimnázium Tolnai Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi Tagintézményével 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hőgyészi Hegyhát 

Általános Iskola és Gimnázium Tolnai Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi Tagintézményével 

az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint együttműködési megállapodást köt. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

7/  Államháztartáson kívüli forrás átvétele falunapi rendezvény támogatására.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 

 

Kovács György polgármester: A rendezvény költségvetését egyrészt saját forrásból 

finanszírozzuk, másrészt – a hagyományokhoz híven – ismételten várunk pénzbeli 

felajánlásokat is magánszemélyek, vállalkozók részéről. Ezek összegét ma még nem ismerjük. 

 

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet úgy rendelkezik, hogy államháztartáson kívüli forrás átvételéről a képviselő-testület 

dönt. Döntésével egyidejűleg megjelöli a felhasználás célját, mely kizárólag az önkormányzat 

feladat- és hatáskörébe eshet. Az államháztartáson kívüli forrás felhasználásáról a forrást 

biztosító által meghatározottak szerint, amennyiben ezen forrással történő elszámolásra 

jogszabály rendelkezései irányadóak, az abban foglaltak szerint kell, hogy sor kerüljön. 

Ennek megfelelően a falunapi támogatások átvételéről és annak felhasználásáról a Képviselő-

testületnek határozatban kell rendelkeznie. 

 

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 

szíveskedjék! 

 

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

következő határozatot hozza: 
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53/2015. (VI.12. ) önkormányzati határozat  

államháztartáson kívüli forrás átvétele falunapi rendezvény támogatására 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 

Nagydorogi Falunapok támogatására – felajánlás esetén - államháztartáson kívüli 

forrást vesz át magánszemélyek, vállalkozások részéről. 

2. Az e célra átvett pénzeszközöket külön kell nyilvántartani, falunapi támogatás 

megjelöléssel, és legkésőbb 2015. június 29-ig összesíteni kell. 

3. A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetését a 2. pontban nyilvántartott összeggel 

módosítja. A pénzösszeg kizárólag a 2015. évi Nagydorogi Falunapokhoz kapcsolódó 

kiadásokra fordítható. Az elszámolásra a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

Kovács György polgármester:  

 

- Korábban szó volt tükör visszaállításáról a Csemege Mix parkolójával szemben, mivel 

forgalombiztonsági szempontból kedvezőtlen és a parkolóból történő kanyarodás a 63-

as számú útra a beláthatatlan ív miatt balesetveszélyes. 

Írásban megkeresés történt a Magyar Közút Zrt. felé, melyre az alábbi válasz érkezett. 

A társaság a tükör kihelyezéshez hozzájárul, de annak kihelyezése és fenntartási 

költsége nem a Magyar Közút Zrt. terheli. Mivel a magánparkolóból történő balra 

kanyarodás a fő ok, ezért a Magyar Közút Zrt. ezen levelet Borbélyné Töttösi Ágnes 

részére is megküldte. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Ez ügyben Ő intézkedni fog. 

 

- Korábbi képviselő-testületi ülésen szó volt a buszmegállóban történő mosdó 

kialakítására. Felvették a kapcsolatot a Gemenc Volánnal és az alábbi választ kapták. 

Mivel csak megállóhelyről van szó és nem buszpályaudvarról, ezért nem kötelező 

feladat a mosdó kialakítása. 

- Rekultiváció: A korábbi képviselő-testületi ülésen szó volt a szilárdhulladék-lerakó 

rekultivációjáról. 

Meghatalmazás az engedélyezési tervdokumentáció beszerzésére és a Közép-

Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 

határozat az illetékesek részére megküldésre került. 

 

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

13.45 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

  polgármester                        jegyző 


