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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 határozatokat fogadta el: 

 

 

 

80/2015. (XI.3.) önkormányzati határozat  

 

Települési Értéktár Bizottság feladatainak 

ellátásáról    

 

81/2015. (XI.3.) önkormányzati határozat  
Az általános iskolai körzetek 

véleményezése 

 

 

82/2015. (XI.3.) önkormányzati határozat  
Hozzájárulás a Nagydorogi 

Földtulajdonosok Vadásztársasága 

Egyesület névhasználatához 

 

 

83/2015. (XI.3.) önkormányzati határozat  
A 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

terv módosításáról 

 

 

84/2015. (XI.3.) önkormányzati határozat  
A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási megállapodásának módosítása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2015. november 3-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Klubhelyiség Nagydorog, Kossuth L. u. 67/b. 

 

 

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 

Meghívottként jelen van:   Kernerné Kovács Erzsébet 

     Jaksa János 

     Hahn Róbert 

      

Kovács György: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 

 

 

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

ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Kéri a képviselő- 

testületet, hogy a kiküldött napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat elfogadni  

szíveskedjenek  

4/    A 2015. évi belső ellenőrzési terv módosítása. 

5/ A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt elfogadja- e a  

képviselő-testület?  

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

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

 Előadó: Balog Attila alpolgármester 

 

2/ Az általános iskolai körzetek véleményezése. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 
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3/ Hozzájárulás a Nagydorogi Földtulajdonosok Vadásztársasága Egyesület 

névhasználatához. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 
 

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

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

5/ A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 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/ Javaslat Helyi Értéktár Bizottság létrehozására.  

 Előadó: Balog Attila alpolgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György: A napirendi pont levezetését átadja az alpolgármesternek. 

 

Balog Attila  alpolgármester: 2012. július 1-jén lépett hatályba a nemzeti értékekről és 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, 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, és annak katalogizálása, 

valamint megőrzése érdekében hozzon létre települési értéktárat. 

A települési értéktár a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait 

tartalmazó gyűjtemény.  

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 munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési 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.  

A kormányrendelet szerint az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához 

szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat - az általa 

jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel - maga biztosítja.  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.  
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Tavasszal már a szándék megvolt az értéktár bizottság létrehozására.  A Bizottság a szervezeti 

és működési szabályzata értelmében 4 főből áll, így annak személyi összetételére az alábbi 

javaslatot teszem: 

 

1. Kernerné Kovács Erzsébet elnök 

2. Kovács Márk elnökhelyettes 

3. Jaksa János tag 

4. Hahn Róbert tag 

 

Felkéri Kovács György polgármester urat, hogy adja át a felkéréseket. 

 

Kovács György polgármester úr átadja a felkéréseket. Megköszöni, hogy elvállalták a 

felkérést. Munkájukhoz sok sikert kíván. 

 

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

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

 

 Kérem a Tisztelt Képviselőket a döntéshozatalra! 

 

Kovács Márk elnökhelyettes jelölt bejelenti, hogy a szavazásban nem vesz részt. 

 

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

következő határozatot hozza: 

1 fő nem vett részt a szavazásban. 

 

80/2015. (XI.3. ) önkormányzati határozat  

Települési Értéktár Bizottság feladatainak ellátásáról    

 

1/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési értéktár 

bizottság feladatainak ellátása érdekében létrehozza a Nagydorogi Értéktár Bizottságot 

és az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja annak működési 

szabályzatát. Tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

A Nagydorogi Értéktár Bizottság tagjai:  

Kernerné Kovács Erzsébet elnök 

Kovács Márk elnökhelyettes 

Jaksa János tag  

Hahn Róbert tag 

 

2/ Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Tolna Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnökét, és a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnökét értesítse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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2/ Az általános iskolai körzetek véleményezése.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: A Tolna Megyei Kormányhivatal megküldte a település 

kötelező felvételt biztosító iskolájának beiskolázási körzetét, a mellékelt lista szerint. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 50. § (8) bek. szerint a körzethatárok 

megállapításhoz a Kormányhivatalnak be kell szereznie a települési önkormányzatok 

véleményét. 

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

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

 

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

81/2015. (XI.3.) önkormányzati határozat  

Az általános iskolai körzetek véleményezése 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

vonatkozásában egyetért az általános iskolai körzetek kialakításával az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Kovács György polgármester 

 

 

3/ Hozzájárulás a Nagydorogi Földtulajdonosok Vadásztársasága Egyesület 

névhasználatához.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A Nagydorogi Földtulajdonosok Vadásztársasága Egyesület 

kérte, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy most bejegyzésre kerülő egyesületük 

nevében szerepelhessen a település neve, tekintettel arra, hogy ezen hozzájárulás beszerzését 

számukra a bejegyzési eljárást lefolytató törvényszék írta elő. 

Az Önkormányzat nem rendelkezik olyan rendelettel, ami előírná ilyen hozzájárulás 

megkérésének kötelezettségét, továbbá arra egyéb jogszabály sem kötelezi a Nagydorog 

településnevet az elnevezésükben használni kívánó jogi személyeket, emellett az 

önkormányzat a Nagydorog településnévnek nem is jogtulajdonosa.  

Mindezek ellenére javaslom, mivel a határozat hozatala jogszabályt nem sért, hozzunk 

határozatot az ügyben, mert csak így tudnak eleget tenni a bírósági hiánypótlást előíró 

végzésnek (határidő: 2015.11.05.). 

 

Kovács Márk képviselő: Nem jogellenes a névhasználathoz való hozzájárulás, mivel az 

önkormányzat a Nagydorog településnévnek nem jogtulajdonosa? 
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dr. Sátor Vera jegyző: Nem sértünk vele törvényt. Nincs az önkormányzatnak ilyen 

rendelete, a határozat hozatala jogszabályt nem sért, viszont ennek hiánya az Egyesület 

bejegyzését akadályozná. 

 

Kovács György polgármester: Megkérdezi, hogy 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 

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

82/2015. (XI.3.) önkormányzati határozat  

Hozzájárulás a Nagydorogi Földtulajdonosok Vadásztársasága Egyesület 

névhasználatához 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Nagydorogi Földtulajdonosok Vadásztársasága Egyesület nevében Nagydorog település neve 

szerepeljen. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

4/ A 2015. évi belső ellenőrzési terv módosítása. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A Képviselő-testület az elmúlt év decemberében fogadta el 

az önkormányzatra vonatkozó 2015. évi belső ellenőrzési tervet, mely Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában – többek között - az óvodai nevelés céljára 

nyújtott támogatások ellenőrzését tűzte ki. Mivel tárgyévben a jegyző javaslatként fogalmazta 

meg a Belső Ellenőrzési Csoport felé, hogy a jövő évre vonatkozó tervben szerepeltessék az 

óvoda átfogó (működési célú fenntartói) ellenőrzését, és a két téma szorosan kapcsolódik 

egymáshoz, a Belső Ellenőrzési Csoport indítványozta, hogy a finanszírozási tárgykörben ne 

2015.-ben, hanem 2016.-ban, a fenntartóival egybekötött ellenőrzés keretében kerüljön sor 

vizsgálatra. 

Megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

 

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

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

következő határozatot hozza: 

 

 

83/2015. (XI. 3.) önkormányzati határozat 

a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosításáról 

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

ellenőrzési tervet Nagydorog Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában aszerint 

módosítja, hogy az óvodai nevelés céljára nyújtott támogatások ellenőrzését a 2015. 

év helyett a 2016. évben az óvoda átfogó ellenőrzésének keretében irányozza elő. 

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

határozat kivonatának megküldésével a Paksi Többcélú Kistérségi Társulást értesítse. 

Határidő: azonnal 

a 2. pont vonatkozásában: az ülést követő 15 napon belül 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

5/ A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

  Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

  

Kovács György polgármester: A társulási megállapodás ismételt módosítására a 

Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései miatt kerül 

sor. A jogszabály kimondja, hogy az azonos önkormányzati hivatalhoz tartozó települések 

egy szolgáltatótól kell, igénybe vegyék a családsegítést-és gyermekjóléti ellátást. Mivel a 
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal három települése már a Központtól veszi igénybe a 

fenti ellátásokat, ezért Harc és Sióagárd is kifejezte szándékát a csatlakozásról.  

Mindkét Község Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás feladatát is a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között kívánja ellátni 

2016. január elsejétől, ezért szükséges a társulási megállapodás módosítása. 

Megkérdezi, hogy 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 

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 
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84/2015. (XI.3.) önkormányzati határozat  

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának 22. módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

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

16.55 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

    polgármester                           jegyző 


