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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: 

 

 

 

66/2015. (X.5.) önkormányzati határozat  
a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

67/2015. (X.5.) önkormányzati határozat  
a Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal költségvetésének módosítása 

 

68/2015. (X.5.) önkormányzati határozat  az önkormányzat fél éves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

69/2015. (X.5.) önkormányzati határozat  
döntés a Kulturális és Településfejlesztési 

Bizottság megszüntetéséről 

 

70/2015. (X.5.) önkormányzati határozat  a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok ellátása módjának, 

szervezeti kereteinek felülvizsgálata 

 

71/2015. (X.5.) önkormányzati határozat  
az intézményvezetőnek a Nagydorogi 

Szivárvány Óvoda tevékenységéről 

készített beszámolója elfogadásáról  

 

72/2015. (X.5.) önkormányzati határozat  
közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

 

73/2015. (X.5.) önkormányzati határozat  
a Nagydorog, Kossuth u. 25. számú 

ingatlan megvásárlása piac kialakítása 

érdekében 

 

74/2015. (X.5.) önkormányzati határozat  
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás létrehozásáról 

szóló társulási megállapodás módosítása 

 

75/2015. (X.5.) önkormányzati határozat  pályázati kiírás könyvtárosi ellátás 

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

 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 16/2015.  

(X.7.) önkormányzati rendelete 

 

Az Önkormányzat 2015. 

évi költségvetéséről szóló 

5/2015. ( III.10. ) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Hatályba lépésének 

napja:  

2015. október 8. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 17/2015.  

(X.7.) önkormányzati rendelete 

 

A képviselő-testület és 

szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról 

szóló 4/2009. ( III.30. ) 

önkormányzati 

rendeletének 

módosításáról 

Hatályba lépésének 

napja:  

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

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2015. október 5-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 

Príger József könyvvizsgáló 

 

Kovács György: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 

megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.  

Megkérdezi, hogy a  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/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása. 

( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

3/ Tájékoztató az önkormányzat féléves gazdálkodásáról. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Kovács György polgármester  

 

4/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

5/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés) 

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

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

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

6/ A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása módjának, 

szervezeti kereteinek felülvizsgálata. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

7/ Beszámoló a Nagydorogi Szivárvány Óvoda tevékenységéről.  

( Írásos előterjesztés)  

Előadó: Hosnyánszki Jánosné intézményvezető 

 

8/ Általános célú közmeghallgatás kitűzése. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

  

9/ A Nagydorog, Kossuth u. 25. szám alatti ingatlan megvásárlása piac kialakítása 

érdekében. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Balog Attila alpolgármester 

 

10/ Egyebek. 

 

 

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. 

 

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 beszámoló elfogadására! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

66/2015. (X. 5. ) 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 



 6 

2/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: A 2015. I. féléves teljesítési adatokhoz kapcsolódóan a 

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését is módosítani szükséges, amiről az 

öt önkormányzatnak határozatot kell hoznia. 

A módosítás indoka az, hogy a köztisztviselők részére az állam által nyújtott bérkompenzáció 

összegét be kell tervezni a költségvetésbe mind kiadási, mind bevételi oldalon. További 

módosítást jelent, hogy 2015. év februárjában voltak az időközi választások. Bikácsi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat választásával kapcsolatosan érkezett 208 E Ft a számlánkra. 252 

E Ft a házasság kötési díj befizetéséből származik, mellyel kiadási oldalon dologi kiadásaink 

előirányzatait növeltük meg. 

186 E Ft-ot átcsoportosítottunk az illetmény sorról, a szabadság megváltás, betegszabadság és 

táppénz hozzájárulás sorára. Erre azért volt szükség, mert eredeti előirányzatban nem 

tervezhetők, viszont teljesítési adat kapcsolódott hozzá. Ez nem változtatott a főösszegen. 

A módosított költségvetést az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

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

javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását, és  a képviselő-testületnek 

egyhangúlag  elfogadásra javasolja. 

 

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 határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

67/2015. (X. 5.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének az előterjesztés mellékletében foglalt 

módosításával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Kovács György polgármester 
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3/ Tájékoztató az önkormányzat féléves gazdálkodásáról. 

 Előadó: Kovács György polgármester  

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Jogszabály nem írja elő, hogy a féléves gazdálkodásról 

kötelező beszámolót készíteni, viszont az önkormányzat dönthet úgy, hogy tájékoztatja a 

képviselő testületet első féléves teljesítéséről. 

A tájékoztató a június 30-i állapotnak megfelelő bevételi és kiadási tényszámok alapján került 

összeállításra, mely tartalmazza a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagydorogi 

Szivárvány Óvoda költségvetésének teljesítését is. A bevételek és kiadások a mellékletben 

részletesen kimutatásra kerültek. 

Az önkormányzatnak az első félévben rendelkezésre álló bevételei fedezték a felmerült 

kiadásait. Fizetési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett. Hitel felvételére nem volt 

szüksége. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Az egyéb működési célú kiadásoknál a 6 604 ezer forint 

fel nem használt normatíva mit takar? 

 

Kovács György polgármester: Feladat finanszírozásként kapta az önkormányzat ( Óvoda ), 

mely nem került felhasználásra, ezért vissza kellett fizetni a Magyar Államkincstárnak. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Úgy tudja, hogy ez esetben kamatot is kell fizetni az 

állam felé. 

 

Kovács György polgármester: Igen kamatot is kellett visszafizetni. Az idei évben már 

jobban odafigyelnek. Félévet követően is történt egyeztetés az intézményvezetővel a még 

rendelkezésre álló összeg vonatkozásában. 

Felkéri Príger József urat, hogy véleményezze a féléves tájékoztatót. 

 

Príger József tanácsadó: A beszámoló tartalmi és formai szempontból tartalmazza 

mindazokat az adatokat, amelyet a vonatkozó törvény a tájékoztatási kötelezettség 

teljesítéseként előír, továbbá azokat az információkat, amelyek az I. félévi költségvetési 

gazdálkodás, a pénzügyi helyzet reális megítéléséhez szükségesek.  Az önkormányzat az első 

félévben a feladatok ellátásával kapcsolatos fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget 

tett, melyet a rendelkezésére álló saját pénzeszközökből biztosította, külső forrásokból 

származó pénzeszközök igénybevétele nem vált szükségessé. Az előzőekben foglaltak alapján 

javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról 

készített beszámolónak az elfogadását. 

 

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

ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Tájékozatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 

féléves beszámolóját Príger József tanácsadó is véleményezte. Ezt követően a Pénzügyi 

Bizottság megtárgyalta a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata féléves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztatót, és  a képviselő-testületnek egyhangúlag  elfogadásra javasolja. 
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Kovács György polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 

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

vélemény nem volt. 

 

 

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

szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

68/2015. (X. 5.) önkormányzati határozat 

az önkormányzat fél éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat fél éves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

4/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

5/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 Eladó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Az eredeti költségvetés 341 704 E Ft főösszeggel került 

elfogadásra. Az  I. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 421 015 E Ft-ra változott 

Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.  

 

Príger József tanácsadó: A rendeletmódosítás a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően 

történt. Amennyiben a bevétel, vagy kiadás oldalon történik változás, abban az esetben 

szükséges a rendeletmódosítás, melyhez képviselő-testületi döntés szükséges. 

 

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

ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzata féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és  a képviselő-

testületnek egyhangúlag  elfogadásra javasolja. 

 

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

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

vélemény nem volt. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

16/2015. (X.7. ) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. ( III.10. ) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2015. október 8. 

 

 

 

5/ 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: Önkormányzatunk a választások után, megalakulásakor úgy 

döntött, hogy szakítva az addigi hagyományokkal, a kötelező pénzügyi bizottság mellé a 

település fejlődésének és kulturális életének előmozdítása érdekében Kulturális és 

Településfejlesztési Bizottságot alakít. 

Az eltelt egy év során a Bizottság mindössze kettő ülést tartott, azóta pedig egyáltalán nem 

működik.  

Ezen feladatokat az elmúlt időszakban a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, az 

önkormányzat és a hivatal meghatározott munkakört betöltő dolgozói látták el, így a 

Bizottsága működése okafogyottá vált. 

A fentiekre tekintettel javaslom a korábbi, egy kötelező bizottsággal működő szervezeti 

struktúra visszaállítását, a Bizottság megszüntetését, tagjai eddigi munkáját megköszönve. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő/bizottság elnöke: Ez való igaz, semmi érdemi munkát 

nem végzett a karácsonyi munkákon kívül. Úgy érzi, hogy nem élvezi a polgármester úr 

támogatását, ugyanis semmi javaslatot nem tudott átvinni.  

 

Kovács Márk képviselő: A bizottság okafogyottá vált, tehát helyette nem is lesz más? 

 

Kovács György polgármester: Nem, csak a kötelező egy, a Pénzügyi Bizottság. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Nagyon sajnálja, hogy így alakult, úgy érzi, hogy nincs 

szükség a munkájára. Az egyebek napirendi pontban tervezte a lemondásának bejelentését. 

 

Kovács György polgármester: Voltak megkérdezések a képviselők, bizottsági tagok 

keretében, de azokra sem érkeztek válaszok.  Pl. falunapra sem érkezett a bizottság elnökétől 

semmi új ötlet. Továbbá egy települési rendezvényen sem vett részt. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: A rendezvényeken azért nem tudott részt venni, mert 

nem tartózkodott Nagydorogon, vagy dolgozott. Hétvégén csak úgy tarthat nyitva az üzlet, ha 

a tulajdonos ott van. 
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Miczki Márton képviselő: Érintettség végett a bizottság tagjai szavazhatnak? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Ha a képviselő-testület nem zárja ki, akkor szavazhatnak. 

 

Kovács György polgármester: Megkérdezi, hogy a képviselő-testület kívánja-e kizárni a 

bizottság tagjait a szavazásból? 

 

A képviselő-testület 4 nem szavazattal,  tartózkodás és igen szavazat nélkül a bizottság tagjait 

nem zárja ki a szavazásból. 

A bizottság tagjai (3 fő) a kizárásról való szavazásban nem vettek részt. 

 

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

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

vélemény nem volt. 

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alábbi határozati javaslatot és a mellékelt 

rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

69/2015. (X.5.) önkormányzati határozat 

döntés a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság megszüntetéséről 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kulturális 

és Településfejlesztési Bizottságot - a Bizottság tagjainak eddigi munkáját megköszönve - 

2015. október 31. hatállyal megszünteti és az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatát ennek megfelelően módosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

17/2015. (X.7. ) önkormányzati rendelete 

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

( III.30. ) önkormányzati rendelet módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2015. november 1. 
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6/ A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása módjának, 

szervezeti kereteinek felülvizsgálata. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény értelmében 2016. január 1-

jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan  működhet: települési 

szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti 

központ keretében. Mindkét szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladat marad.  

Tekintettel arra, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől 

kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, eddig az időpontig szükséges az új 

szabályok szerint feladatellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak létrehozniuk 

az új intézményeket, vagy a szükséges átalakításokat elvégezniük. Ennek érdekében a 

települési önkormányzatoknak 2015. október 31-éig felül kell vizsgálniuk a 

családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, 

szervezeti kereteit.  

Ez a felülvizsgálat arról szól, hogy továbbra is a jelenlegi társulás keretében, vagy 

esetleg önállóan, saját intézmény fenntartásával, vagy más a közös hivatalt működtető 

önkormányzatokkal együtt fenntartott társulás által alapított intézmény keretében 

kívánja az önkormányzat 2016. január 1. napjától ezeket a feladatokat. 

Az új szabályozás szerint továbbra is lehetséges a társulás útján történő feladatellátás 

mind a szolgálat, mind a központ feladatai vonatkozásában. A szolgálat vonatkozásában 

társulásos feladatellátás esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a közös 

hivatalok egységét megbontani.  

Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a jelenlegi kereteket meg kívánja 

változtatni az önkormányzat, vagy erre köteles, mert a jelenlegi szervezeti keretek az új 

rendelkezésekkel ellentétesek, a települési önkormányzatnak 2015. november 30-áig 

kell döntene a feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és 

ezen időpontig kérelmeznie kell a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok 

módosítását.  

Mivel az önálló feladatellátás rengeteg forrást emésztene fel a szigorú jogszabályi 

előírások miatt (beleértve a pénzügyi adminisztrációt is), illetve a jelenlegi feladat 

ellátási formánk a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paksi Szociális 

Központ keretében az új jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfelel, javaslom, 

hogy a szociális és gyermekjóléti ellátás szervezeti keretein ne változtassunk. 

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 határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 
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70/2015. (X.5.) önkormányzati határozat 

a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása módjának, 

szervezeti kereteinek felülvizsgálata 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítés, illetve a 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatai ellátása módját, szervezeti kereteit felülvizsgálta, és úgy 

dönt, hogy a feladatok ellátási módján, szervezeti keretein változtatni nem kíván, ezen 

feladatokat továbbra is a Paksi Többcélú Társulás kereteiben kívánja ellátni. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

7/ Beszámoló a Nagydorogi Szivárvány Óvoda tevékenységéről.  

Előadó: Hosnyánszki Jánosné intézményvezető 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Átadja a szót Hosnyánszki Jánosné intézményvezetőnek. 

 

Hosnyánszki Jánosné intézményvezető: Az intézményvezetőnek törvényi kötelessége, hogy 

minden területről készítsen beszámolót, ennek megfelelően állította össze az anyagot. 

 

Balog Attila alpolgármester: Köszöni a részletes beszámolót, és további sikeres munkát 

kíván. 

 

Kovács György polgármester: Napi szinten történik a kapcsolattartás, Ő úgy gondolja, hogy 

jól együtt tudnak működni. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő/intézményvezető: Valóban napi szinten tartják a 

kapcsolatot, ebből kifolyólag az idei évben jobban odafigyelnek az intézményre vonatkozó 

feladatalapú támogatásra is. 

 

Kovács Márk képviselő: Mennyire észlelhető, hogy egyre kevesebb gyerek születik. 

 

Hosnyánszki Jánosné intézményvezető/képviselő: Egyelőre nem érzékelik. Az idei évtől 97 

fővel indultak és 2 fő még csatlakozni fog. 

Négy csoport van jelenleg is, és még januárban várhatóak gyerekek. Segíti a munkájukat a 

pedagógiai asszisztens is. Ami biztos, hogy 2014. évben kevés gyerek született, de lakosság 

mozgása végett bíznak abban, hogy nem lesz probléma. 

Korábbi időszakban tervezték az egységes óvoda-bölcsőde kivitelezését, mely nem jött létre. 

Egyelőre annyival tudnak segíteni, hogy azt a 2,5 éves gyermeket, aki szobatiszta fel tudják 

venni óvodába. 
 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: A Kossuth utcai óvoda játszópark felújításában nem 

gondolkodtak? 

 

Hosnyánszki Jánosné intézményvezető/képviselő: Az idei évben 600 ezer forint értékben 

került játék a Kossuth utcai óvodába. Pályázat csak játszóterek kialakítására van, továbbá 

nagyon szigorúak a feltételek a játszóparkok kialakítása terén. 
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Kovács György polgármester: Amennyiben a költségvetés engedi, az idei évben sor kerül 

fejlesztésre, de ez több tényező függvénye. 

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 a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 

 

71/2015. (X. 5.) önkormányzati határozat  

az intézményvezetőnek a Nagydorogi Szivárvány Óvoda tevékenységéről készített 

beszámolója elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezetőnek a 

Nagydorogi Szivárvány Óvoda tevékenységéről készített beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

8/ Általános célú közmeghallgatás kitűzése. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve tartalmazta az 

általános célú közmeghallgatás kitűzését.  
 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében évente legalább egy alkalommal 

kötelező közmeghallgatást tartani. Javasolja október az 30-i időpontot. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: November első hetét javasolja, mivel október 30-a 

hétvégén véleménye szerint sokat elutaznak, beleértve már 30-át is. 

 

Feke Lajos képviselő: Egyetért képviselő asszonnyal. Ő is november elejét javasolja. 

 

Kovács György polgármester: A képviselők által elhangzottak alapján a közmeghallgatás 

időpontjára 2015. november 3-a 17.30 órára tesz javaslatot. 

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 a határozati javaslatot elfogadni 

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

következő határozatot hozza: 
 

72/2015. (X.5.) önkormányzati határozat 

Közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

 

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

2015. november 3-án 17.30 órakor általános célú közmeghallgatást tart – képviselő-

testületi üléssel egybekötve -. 

A közmeghallgatás helye: Sportcsarnok Klubhelyisége 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakról a 

lakosságot a helyben szokásos módon értesítse. 

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 15 

nappal. 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

Kovács György polgármester: A következő napirendi pont előtt, mivel érintett, az ülés 

vezetését átadja az előterjesztő Balogh Attila alpolgármesternek. 

  

9/ A Nagydorog, Kossuth u. 25. szám alatti ingatlan megvásárlása piac kialakítása 

érdekében.  

 Előadó: Balog Attila alpolgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Balog Attila alpolgármester: Polgármester úr érintettsége miatt átveszi a szót.  A képviselők 

többsége egyetért abban, hogy Nagydorogon létesüljön egy a hatályos szabályozásnak 

mindenben megfelelő piac, melyet mindenképpen a település központjában, a jelenlegi helytől 

nem messze indokolt elhelyezni. 

Az Önkormányzat nem rendelkezik megfelelő ingatlannal, továbbá a posta mellett található 

üres telek tulajdonosa a tulajdonában álló ingatlantól, mely jó helyet biztosíthatna a majdani 

piacnak, nem kíván megválni. Pályázat benyújtása végett a teleknek önkormányzati 

tulajdonban kell lennie. 

Kovács György Nagydorog, Vörösmarty u. 3. sz. alatti lakos eladásra kínálja az 

önkormányzatnak a tulajdonát képező Nagydorog, Kossuth u. 25. szám alatti ingatlant (telek). 

A tárgyban nevezett telek szintén központi fekvésű, illetve elegendő alapterületű a leendő 

létesítmények kialakításához. Az értékbecslés megtörtént, mely a képviselők részére 

megküldésre került. 

Javaslom, hogy piac létesítése érdekében vásároljuk meg ezt az ingatlant. 

 

Kovács Márk képviselő: Ő úgy gondolja, hogy mindenképpen meg kell vásárolni a telket, de 

az árban meg kellene egyezni. Ő alacsonyabb árat ajánlana, ugyanis Nagydorog 

vonatkozásában 4-5 millió forintért már házat lehet vásárolni. 

 

Balog Attila alpolgármester: Azt is figyelembe kell venni, hogy hol helyezkedik el a telek. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Korábban is volt szó a piactérről. Körbe kéne járni a 

feltételeket a döntés előtt. ( Pl. vizesblokk, balesetveszély ) Az ár vonatkozásában támogatja  

képviselő urat, korrekt döntés kell hozni. 
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Feke Lajos képviselő: Pályázat terén mennyire támogatott a piactér? 

Továbbá a szomszédokkal sor került egyeztetésre? 

 

Balog Attila alpolgármester: Szomszédokkal már szóbeli egyeztetés történt, annyit kértek, 

hogy zárt kerítés legyen. 

Pályázatra vonatkozóan ismerteti Naszvadi Balázs terület és vidékfejlesztési osztályvezető 

levelének pár mondatát. 

„Arra kérem Polgármester Urat, hogy amennyiben a fejlesztésben komolyan gondolkodik a 

település és meg szeretne oldani, szervezetté szeretné tenni a piaci árusítást Nagydorogon, 

akkor kezdje meg a pályázattal kapcsolatos előkészületeket. A Tolna Megyei Önkormányzati 

Hivatal Terület és Vidékfejlesztési Osztálya, valamint a megyei önkormányzat által a 

pályázatok elkészítésére létrehozott 100 %-os önkormányzati tulajdonú cég szívesen segíti 

Nagydorog településfejlesztési céljainak megvalósítását. „ 

Ismerve polgármester úr lojalitását a falu felé, Ő úgy gondolja, hogy 2 millió forintba is meg 

tudnának egyezni. 

 

Miczki Márton képviselő: Támogatja ezt a javaslatot. Kérdés, hogy mennyire tárgyalóképes 

ez az ár. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Javasolná a piacteret a Napsugár Vendéglő elé. 

Véleménye szerint nem akadályozná a forgalmat. 

 

Balog Attila alpolgármester: Pályázat alapján szeretnénk megoldani, és csarnok szerinti 

piacot, ami a Napsugár Vendéglő előtt nem kivitelezhető. 

 

Feke Lajos képviselő: Mosdóhasználat hogyan lenne megoldott? 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: A Napsugár Vendéglő biztosítaná. 

 

Feke Lajos képviselő: És ha tulajdonosváltásra kerül sor?  

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Véleménye szerint abban az esetben is megoldható 

lenne. 

 

Feke Lajos képviselő: Ő kicsinek tartja ezt a területet. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Inkább a járdákat kellene felújítani ebből a pénzből. 

 

Feke Lajos képviselő: Komoly előírások vannak a piactér vonatkozásában. 

 

Miczki Márton képviselő: Voltak értekezleten ahol elhangzott, hogy nagyrészt 100 %-os 

támogatottság lesz a pályázatok terén. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Vannak olyan dolgok, amiben nem hozunk tökéletes 

döntést( pl. Industria pedagógusföld ), de ha piacot akarunk, akkor biztosan a falu közepén 

kell kialakítani. Valóban régen a vendéglő előtt volt, de akkor más volt az adottság. Ő el tudja 

fogadni a 2 millió forintot, és megvásárlásra javasolja. 

 



 16 

Balog Attila alpolgármester: A piacot mindenképpen át kell helyezni jelenlegi területről, 

tehát mindenképpen kell megoldást találni. 

 

Kovács György polgármester: Az értékbecslést nézve valóban többet ér a telek, de piactér 

kialakítása céljából oda tudja adni 2 millió forintért. 

 

Balog Attila alpolgármester: Elsőként az elhangzott módosító javaslatról szavazzunk, azaz 

hogy a piac a Napsugár Vendéglő előtt kerüljön kialakításra. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1  tartózkodással és ellenszavazat nélkül Borbélyné 

Töttösi Ágnes módosító javaslatát elutasította. 

 

Balog Attila alpolgármester: 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 a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

Kovács György polgármester: nem kívánok részt venni a szavazásban. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

1 fő nem vett részt a szavazásban. 

 

73/2015. (X. 5.) önkormányzati határozat 

a Nagydorog, Kossuth u. 25. számú ingatlan megvásárlása piac kialakítása érdekében 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.000.000,- Ft-os 

vételáron meg kívánja vásárolnia a Nagydorog 474 hrsz.-ú, 1710 m2 alapterületű, 

természetben a Nagydorog, Kossuth u. 25. szám alatt található ingatlant, piac 

kialakítása érdekében. A vételár kifizetéséhez szükséges fedezetet az önkormányzat a 

2015. évi költségvetésében biztosítja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert az adásvételi szerződés 

aláírására, az 1. pontban írt feltételekkel. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balog Attila polgármester 

 

10/ Egyebek. 

 

 

10.1/  Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló  

társulási megállapodás módosítása.  

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Előadó: Kovács György polgármester 
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Kovács György polgármester: Önkormányzatunk kötelezettsége a településen működő 

hulladéklerakók rekultivációja. Ennek érdekében korábban belépett a szekszárdi székhelyű 

Alisca Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba. 

Ez a társulás azonban nem jutott pályázati forrásokhoz a céljai megvalósításához. A gesztor 

szekszárdi önkormányzat polgármestere a nyár folyamán jelezte, hogy a kaposvári székhelyű, 

több önkormányzat részvételével működő Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás keretében Európai Uniós forrásból lehetőség nyílik elvégezni a rekultivációs 

feladatokat, amennyiben az Alisca társulás tagjai csatlakoznak a kaposvári társuláshoz. 

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ehhez kapcsolódóan 

2015.09.30.-án megküldte a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításairól szóló tervezeteket és azok mellékleteit szíves 

elfogadásra. 

Mivel pályázati forrás nélkül esély sem volna a területünkön működő hulladéklerakó 

rekultiválásra, ennek hiányában ugyanakkor a környezetvédelmi felügyelőség komoly 

bírságokat helyezett kilátásba, javaslom, hogy csatlakozzunk a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. 

A mintafúrások már megtörténtek. 

 

Feke Lajos képviselő: Hova kerül eltakarításra? 

 

Kovács György polgármester: A rekultivációt követően a területet az önkormányzatnak kell 

rendbe tartani. Egyéb információ nem áll rendelkezésre, mindent Kaposvár fog leszervezni. 

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 a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

74/2015. (X.5.) önkormányzati határozat 

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló 

társulási megállapodás módosítása 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló társulási 

megállapodás módosítását és egységes szövegét az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal és formában elfogadja. 

 

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

módosításainak az aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kovács György polgármester 
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10.2/  Pályázati kiírás könyvtárosi ellátás betöltésére 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

Kovács György polgármester: Az önkormányzatnak a könyvtárosi állást kell kiírnia, mivel a 

jelenlegi könyvtáros jelezte, hogy 2015. október 30-ig dolgozik, majd előreláthatólag 2018. 

október 31-ig távol lesz. Amennyiben a pályázat 2015. október 9-éig meghirdetésre kerül, a 

döntés a fenti időpontig meghozható. 

A mellékelt pályázati kiírás tartalmazza az állás betöltéséhez szükséges feltételeket. 

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 határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 
 

75/2015. (X.5.) önkormányzati határozat 

 

Pályázati kiírás könyvtárosi ellátás betöltésére 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki könyvtárosi állás betöltésére 

a mellékelt pályázati kiírás szerint. 

 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adminisztratív teendők 

lebonyolítására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

Kovács György polgármester:  

 

- A mai napon megkeresett Sági János a Polgárőr Egyesület Elnöke, mely megkeresésre 

vonatkozóan idézem a levélben foglaltak egy bekezdését. „ Az Országos Polgárőr Szövetség 

elnökségének döntése értelmében az Év Polgárőr Egyesülete kitüntetés adományozásával 

szeretnénk elismerni és megköszönni a polgárőr egyesület eddigi kimagasló munkáját. Az 

Országos Polgárőr Szövetség kiemelt rendezvényének megtartására 2015. október 23-án kerül 

sor. Gratulál a munkájukhoz, a kitüntetéshez, és további sok sikert kíván. 

 

- Jaksa János úr nagydorogi lakos levélben keresett meg, hogy bizonyára egyetértek 

azzal, hogy a tájház megszűnése nagy veszteséget jelent a településnek. 
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Ezért úgy gondolja, hogy a településen még meglévő régi tárgyakat, mezőgazdasági 

eszközöket össze lehetne gyűjteni, és bemutatni a település ifjúságának és a településre 

látogatóknak. 

Nagyon sok mezőgazdasági eszköz került felajánlásra, melynek egy része felújításra, javításra 

szorulna. 

A felajánlott eszközök részére épületet kellene biztosítani. 

 

- Gábor Áron utcai vízelvezetés: Domonkos Jánoséknál adódott probléma, mivel a 

csapadékvíz ő előttük csapódik le. Kérése az lenne, hogy kerüljön sor vízelvezető árok 

kiépítésére. Erre vonatkozóan készíttetett költségvetést, mely összességében körülbelül 300 

ezer forint lenne. 

 

- Vasút utca ( Szombat Jánosék utcája ) átemelő szivattyú kivitelezése szükséges. 

 

- Pádár Ildikó ismételten megkereste az önkormányzatot a Kossuth tér 13. szám alatti 

ingatlanhoz közel eső fák ügyében.  Ilyen jellegű bejelentés már az előző ciklusban is érkezett 

a képviselő-testület felé. Az előző képviselő-testület olyan döntést hozott, hogy a 3 db 

platánfa kivágását nem támogatja. A belógó ágak levágásra kerültek, de a megkeresés alapján, 

ez nem oldotta meg a felmerülő problémát, ezért a továbbiakban is kérik a 3 db fa kivágását. 

 

- Vécsey utcai telkek vonatkozásában a tulajdonosok levélben megkeresése megtörtént. 

Több esetben ezt követően derült ki, hogy ezek a területek hagyatékba sem kerültek felvételre. 

Sőt volt, aki nem is tudott a telekről, mint örökös. 

Mivel kis területekről van szó, póthagyaték felvétele nem igazán célszerű, ezért nem tudunk 

továbblépni. Csonka Ferenc viszont nem kívánja eladni a területet, így azt javasolja, hogy az 

önkormányzati tulajdonokat is adják bérbe részére. 

 

- Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázatok benyújtása céljából készítessenek 

el előre terveket, természetesen figyelembe véve a lehetőségeket, és az elképzeléseket. 

 

Miczki Márton képviselő: Siklóson vett részt egy Leader-es értekezleten, ahol elhangzott, 

hogy előreláthatóan milyen pályázatok kiírására lehet számítani. 

Január-február hónapban fog kiírásra kerülni a közétkeztetés (konyha felújítás). 

Továbbá buszmegálló, piac, külterületi utak pályáztatására is lesz lehetőség. 

Lényeg, hogy kész tervekkel kell rendelkezni, ugyanis nagyon fontos lesz, hogy ki milyen 

felkészült a pályázat benyújtásakor. 

 

Feke Lajos képviselő: Jókai utcát, és a Vörösmarty utcát összekötő szakasznál szükség lenne 

az árok kitisztítására, szintezésére. 

 

Sportcsarnok, iskola: padok, asztalok nagyon rossz állapotban vannak, nem lehetne valami 

megoldás az önkormányzat részéről? 

 

Víztorony: Az ülőrészt ki kellene cserélni, mert balesetveszélyes. 

 

Orvosi rendelők: vízelvezetés egy cső áll ki, nem lehetne más megoldást találni? 

 

Kovács György polgármester: Parkoló kialakításánál megoldják a vízelvezetést az orvosi 

rendelő esetében. 
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Feke Lajos képviselő: Kertészeti tevékenység az idei évben napirendre kerül? 

 

Kovács György polgármester: Igen, betakarítást követően kimérésre kerül a terület. 

 

Feke Lajos képviselő: Sárszentlőrinc felől célszerű lenne az üdvözlő tábla felújítása. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Kovács Pál kertje végében készül valami? 

 

Kovács György polgármester: Egyelőre feltárások vannak, kitisztításra került a tó. 

Egy kis tó, valamint park kialakítására kerül sor. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Egy baj van, hogy nem áttekinthető a terület. Ha 

talajvíz mintát is vennének, akkor véleménye szerint az sem lenne megfelelő. 

Továbbá balesetveszélyesnek is tartja. 

 

Feke Lajos képviselő: Pakson, az ürgemezőn is ott van a tó, és még nem volt semmi gond. 

Ha a tó és környéke rendbe lesz téve, akkor nem lehet probléma. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Még egyszer elmondja, hogy sajnálja, hogy a nemzeti 

ünnepeken nem tud részt venni, ugyanis ünnepnapokon is dolgozik. 

 

Balog Attila alpolgármester: A Vörösmarty utcából a Jókai utca felé nem folyik el a víz. 

Hivatalosan árok nem volt úgy gondolja, hogy ez esetben lakossági összefogásra van szükség. 
 

Kovács György polgármester: Kérése az lenne a képviselő-testület felé, hogy az általa 

elmondott felvetésekre, elképzelésekre, legyenek szívesek javaslatokat tenni. 
 

 

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 


