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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: 

 

 

 

4/2016. (II.4.) önkormányzati határozat  
A lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

5/2016. (II.4.) önkormányzati határozat  Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi költségvetése 

6/2016. (II.4.) önkormányzati határozat  Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

7/2016. (II.4.) önkormányzati határozat  
A gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések támogatása elnevezésű 

pályázat kapcsán az eszközbeszerzésre 

vonatkozó nyertes ajánlat kiválasztása 

8/2016. (II.4.) önkormányzati határozat  
Fogorvosi térítési díjak megállapítása 

9/2016. (II.4.) önkormányzati határozat  
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2016. évi 

közbeszerzési tervének elfogadásáról  
10/2016. (II.4.) önkormányzati határozat  

Az óvodával kapcsolatos fenntartói 

döntések meghozatala  
11/2016. (II.4.) önkormányzati határozat  A polgármester szabadsága ütemezésének 

jóváhagyása 

12/2016. (II.4.) önkormányzati határozat  A kötelező betelepítési kvótával 

kapcsolatos állásfoglalás 

13/2016. (II.4.) önkormányzati határozat  Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2016. február 15-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Községháza tanácskozóterme  

7044 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 

 

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.  

Megkérdezi, hogy az egyebek napirendi ponton belül a képviselő-testület az alábbi  

napirendek megtárgyalását támogatja-e? 

 

„10.1 Kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos állásfoglalás. 

 

10.2 Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása. „ 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát- szóban történt kiegészítéssel együtt- 

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 2016. évi költségvetésének  

megtárgyalása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 
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3/  Nagydorog Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

4/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének előterjesztése. 

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

5/ A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat 

kapcsán az eszközbeszerzésre vonatkozó nyertes ajánlat kiválasztása.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

6/ Fogorvosi térítési díjak megállapítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

7/ A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

8/ Az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

9/ A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

10/ Egyebek 

10.1 Kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos állásfoglalás. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 
10.2 Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról.  ( 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/ 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: 
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4/2016. (II. 15. ) 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 

 

 

2/  A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének  

megtárgyalása.  

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A Közös Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik. A 

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata – mint a közös hivatal székhelye- költségvetésének részét képezi. 

 

A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési tervezetét az 

előterjesztésben ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készítettük el.  

 

Kovács György polgármester: 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 2016. évi költségvetését, 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. 

 

Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el  a Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2016. évi költségvetését az előterjesztés szerint! 

 

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

következő határozatot hozza: 
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5/2016. (II.15.) önkormányzati határozat: 

 

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az előterjesztésben foglalt tartalommal 

elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület a Közös Hivatalban a béren kívüli juttatás (cafeteria) mértékét 

egységesen 200 000 forint összegben határozza meg.  

3. A képviselő-testület megbízza Nagydorog Nagyközség Polgármesterét, hogy a Közös 

Hivatal költségvetésének a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 

4. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

Határidő: 2016. február 15. 

 

Felelős: Kovács György polgármester, a végrehajtásért: dr. Sátor Vera jegyző 

 

 

 

3/  Nagydorog Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletétét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. 

§-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV. törvény  45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az 

önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 

szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegét határozatban kell megállapítani. 

 

A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet 

futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját 

bevételeinek 50 %-át (adósságvállalási lehetőség felső határa).  

 

A képviselő-testületnek a saját bevételi összegét, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit  - évente – legkésőbb a költségvetési rendelet 

elfogadásáig kell megállapítani. 

 

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

javaslatát. 
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Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó előterjesztést 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 az alábbi határozati javaslatot fogadja el! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

6/2016. (II.15.) önkormányzati határozat: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat egyes saját 

bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

három évre várható összegét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

4/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének beterjesztése.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: Az Országgyűlés a 2015. évi C. törvénnyel elfogadta 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényét. Költségvetési tervezetünk 

összeállításakor figyelembe vettük a költségvetési törvény előírásait. 

 

2016. évben a költségvetés adatait forintban szükséges megadni. 

Költségvetési tervezetünk tartalmazza a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal és a 

Nagydorogi Szivárvány Óvoda költségvetését is. 

 A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását 

önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1.1. melléklet 

tartalmazza. 

A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 

1.2., 1.3., 1.4. mellékletek mutatják be. 
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A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 

részletezi.       

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 

részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 

melléklet szerint részletezi. 

A megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös)  hivatali, 

továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám 

előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 

9.1; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.2; 9.2.1; 9.2.2; 9.2.3; 9.3; 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3;  mellékletek szerint 

határozza meg. 

Az önkormányzat mérleg főösszege 349 885 909.-Ft 

Bizonyos beruházások a későbbiekben kerülnek betervezésre, mivel mínuszban nem  

tervezhetünk. 

    

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

javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság a Nagydorog Nagyközség  

Önkormányzata 2016. évi költségvetésének beterjesztését megtárgyalta 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 költségvetési-tervezet beterjesztését 

tudomásul venni  szíveskedjenek! 

 

 

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

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének beterjesztését 

egyhangúlag  tudomásul  vette. 
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5/ A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat 

kapcsán az eszközbeszerzésre vonatkozó nyertes ajánlat kiválasztása.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2015. évben 

sikeresen pályázott a Magyarország 2015. évi központi  költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 9. pontja szerinti „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatása” elnevezésű jogcímre. A pályázatban 11.382.748 Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesültünk. Ebből az eszközbeszerzés költsége bruttó 5.909.808 Ft. 

Az önkormányzat jelenleg hatályban lévő közbeszerzési és beszerzési szabályzatának 

értelmében a nettó 3.000.000 Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzések esetében három ajánlattevő árajánlata közül kell a Képviselő-testületnek 

kiválasztania, azt aki az eszközbeszerzést lebonyolítja. 

 

A három ajánlattevő árajánlata az alábbi: 
 

Ajánlattevő 

megnevezése, 

székhelye 

Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg 

Pécsi Üvegcenter Kft. 

(7622 Pécs, Verseny 

u. 17.) 

4.692.762 Ft 1.267.046 Ft 5.959.808 Ft 

Bömbi Bt. (7630 

Pécs, Bor u. 45.) 

4.921.760 Ft 1.328.875 Ft 6.250.635 Ft 

PESTI Kft. (7634  

Pécs, Nagydeindol u. 

5/1.) 

4.959.266 Ft 1.339.002 Ft 6.298.268 Ft 

 

 

A legkedvezőbb árajánlatot a Pécsi Üvegcenter Kft. (7622 Pécs, Verseny u. 17.) adta. 

 

Feke Lajos képviselő: Az eszközlistát mi állítottuk össze? 

 

Kovács György polgármester: Igen. 

 

Kovács Márk képviselő: Van-e az árajánlatot benyújtó cégek termékei között minőségi 

különbség? 

 

Kovács György polgármester: Cikkszám alapján történ a megrendelés és az alapján jöttek 

be az árajánlatok, melyek a minőséget is jelzik. 

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 

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

következő határozatot hozza: 

7/2016. (II.15.) önkormányzati határozat 

A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat 

kapcsán az eszközbeszerzésre vonatkozó nyertes ajánlat kiválasztása 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.9. pontja szerinti „ 

A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat 

kapcsán az eszközbeszerzésre vonatkozó árajánlatok közül a Pécsi Üvegcenter  (7622 

Pécs, Verseny u. 17.) árajánlatát választja ki nyertesnek, bruttó 5.959.808 Ft 

összeggel. 

 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adminisztratív teendők 

lebonyolítására, a nyertessel megkötendő szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

6/ Fogorvosi térítési díjak megállapítása.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács  György polgármester: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény szabályozza az egészségbiztosítási ellátásra jogosultak körét, az 

egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásait.  

A törvény meghatározza a térítésmentesen és a részleges térítés mellett igénybe vehető 

egészségügyi szolgáltatásokat.  

A fogászat részben térítésmentes, másrészben részleges térítés mellett igénybe vehető 

szolgáltatás, az alábbiak szerint: 

Az egészségügyi szolgáltató (fogászati alapellátás esetében az önkormányzat) a hatáskörében 

megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének 

rendjét, valamint a megállapított térítési díj mérséklésére, elengedésére vonatkozó 

rendelkezéseket szabályzatban állapítja meg.  

 

A fogászati alapellátás egyes térítési díjai 2006. évben meghatározásra kerültek, azok 

felülvizsgálatára azóta nem került sor, továbbá a fent említett díjak meghatározása előtt az 

azokat megalapozó szabályzat elfogadása nem történt meg. 

Ennek érdekében – egyeztetve a fogorvossal – a mellékelt szabályzat tervezetet terjesztem 

elő, mely rögzíti a tervezetett térítési díjakat is. 

A térítési díjak megállapítására önköltségi árak alapján került sor. 

 

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

javaslatát. 
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Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a fogorvosi térítési 

díjak megállapítására vonatkozó előterjesztést, 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 az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

8/2016. (II.15.) önkormányzati határozat  

Fogorvosi térítési díjak megállapítása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának a fogászati alapellátás térítési díjaira vonatkozó szabályzatát az 

előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

7/ A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A közbeszerzésekről szóló törvény szerint az 

önkormányzatok, mint ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig 

éves közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 

tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem 

szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 

vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési 

igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani 

kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

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

következő határozatot hozza: 

 

9/2016. (II.15.) önkormányzati határozat 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi közbeszerzési 

tervének elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét a jelen előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

8/ Az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §-ának (2) 

bekezdése alapján a fenntartó (illetőleg fenntartói jogokat gyakorló) önkormányzat köteles 

meghatározni az: 

− óvoda kötelező felvételi körzetét, 

− óvodai jelentkezés módját, 

− óvodai jelentkezés időpontját, 

− óvoda napi, heti és éves nyitvatartási idejét, 

− indítható csoportok számát. 

 

A kötelező felvételi körzet azt jelenti, hogy a körzetbe tartozó gyermekeket az intézmény 

köteles felvenni, de – amennyiben férőhelyei nem teltek be, akár más településekről is 

fogadhat gyermekeket. 

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 

eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda 

honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint 

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a 

fenntartó nem települési önkormányzat. 

 

Az indítható csoportszám esetünkben az alapító okiratban került meghatározásra (4 csoport), 

ettől nem indokolt eltérnünk. 

 

Átadja a szót Hosnyánszki Jánosné intézményvezetőnek. 
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Hosnyánszki Jánosné intézményvezető: Jogszabály alapján a Képviselő-testület határozza 

meg az óvodai beiratkozás dátumát. Az óvoda minden nap 6.45-17.00 óráig nyitva van. 

Minden 3. életévét betöltött gyermeket kötelező beíratni az óvodába, így a négy csoport az 

idei évben is indokolt. 

 

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

még 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: 

 

10/2016. (II. 15.) önkormányzati határozat 

az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Nagydorogi 

Szivárvány Óvoda fenntartói jogainak gyakorlója, a 2014/2015-ös nevelési év 

vonatkozásában az intézményben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírtakat 

az alábbiakban határozza meg: 

1. az óvoda kötelező felvételi körzete: 

Nagydorog közigazgatási területe. 

2. az óvodai jelentkezés módja: 

A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen szóban közölheti az 

óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, 

valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés 

alapján a gyermek adatait az óvodavezető az óvodai felvételi előjegyzési naplóban 

veszi nyilvántartásba. 

3. az óvodai jelentkezés időpontja: 

Nagydorog: 2016. május 3-4. 

4. az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje: 

Nagydorog: egész évben minden héten naponta 645-1700  

5. az indítható óvodai csoportok száma: 4 csoport 

Az alapító okirat 10.6. pontjában foglaltak szerint. 

Határidő: azonnal 
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a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az óvodai beiratkozás időpontjának 

nyilvánosságra hozására a jogszabályban foglaltak szerint 

Felelős: Kovács György polgármester 

Hosnyánszki Jánosné óvodavezető 

 

 

 

9/ A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: A polgármester szabadsága tekintetében a döntési jogosultság 

a képviselő-testületet át nem ruházható hatáskörében illeti meg. A szabadság kiadásáról a 

képviselő-testületnek határozatban kell rendelkeznie. 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még 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: 

 

 

11/2016. (II.15.) önkormányzati határozat 

A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szabadsága 

ütemezését az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

10/ Egyebek 

 

 

10.1  Kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos állásfoglalás 

  Előadó: Kovács György polgármester 

 

Kovács György polgármester: Országgyűlési Képviselő úr által történt egy megkeresés, 

melyben kéri a Képviselő-testület állásfoglalását a kötelező betelepítési kvótával 

kapcsolatban, azaz hogy támogatja-e azt az önkormányzat? 

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 az alábbi határozati javaslatot 

szíveskedjenek elfogadni! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

12/2016. (II.15.) önkormányzati határozat 

a kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos állásfoglalás 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező betelepítési kvótát 

nem támogatja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kovács György polgármester 

 

 

 

10.2/  Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: Hencse település Polgármestere azzal a kéréssel fordult A 

Társulás elnökéhez képviselőtestületi határozatukkal megerősítve, hogy a területi közelség, 

így a fenntartható hulladékgazdálkodás kapcsán szeretnének együttműködést kezdeményezni, 

és csatlakozni Társulásunkhoz. A 2011. évi, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

CLXXXIX. törvény értelmében a helyi önkormányzatok egy vagy több feladat ellátására 

önálló jogi személyiségű társulást hozhatnak létre, vagy csatlakozhatnak hozzá. 

A Társulási Megállapodás módosítása szükséges azon települések érdekében, amelyek a 

közös hulladékgazdálkodás jegyében fogtak össze. A módosítás értelmében csak azon 

tagönkormányzatok szavazhatnak a Társulás költségvetésével, illetve működésével 

kapcsolatos előterjesztésekben, amelyek tagdíjat is fizetnek és a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Programban részt vettek, tehát közös hulladékgazdálkodási 

közszolgáltató szállítja el tőlük a hulladékot (Tag1). Tag2 csak azokban az előterjesztésekben 

jogosult szavazni, mely a Kaposmenti Rekultivációs Programmal kapcsolatos. 

 

Miczki Márton képviselő: Kilépni nem tudunk? 

 

Kovács György polgármester: Öt évig fenn kell tartani a tagságot, tagdíjat nem kell fizetni 

és az üléseken is csak akkor kell résztvenni, ha rekultivációt érintő napirendi pont kerül 

megtárgyalásra. 

 

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

következő határozatot hozza: 
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13/2016. (II.15.) önkormányzati határozat 

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Társulási 

Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozta: 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Hencse 

Község Önkormányzat Társuláshoz való csatlakozási szándékát, és a társulási 

megállapodás módosítását, mely kiterjed Hencse település területére is. 

 

2. Elfogadja a Társulási Megállapodás II./13. pontjában lévő módosításokat:  

„A Tagok a társulási megállapodás 1. és 3. melléklete szerint vesznek részt a Projekt1-

ben, vagy a Projekt2-ben vagy részt vesznek mindkét projektben. A Tagok1 és a 

Tagok2 (1. sz. mellékletben megjelölt tagok) jogai és kötelezettségei a társulás 

szervezete és működése, döntéshozatali eljárása, a tagdíjfizetés, a költségvetés, 

zárszámadás elfogadása, a tisztségviselők megválasztása során, a projektekben való 

részvételük alapján különbözőek. Tagok1 minden olyan döntésben jogosult szavazni, 

mely a Porjekt1-hez kapcsolódik, értendő ez alatt a tagdíjfizetés is. Tagdíjfizetésre 

Tagok1 köteles a Projekt1 fenntartási időszakára vonatkozó üzemeltetési és 

közszolgáltatási feladatok ellátása miatt.  

Tagok2 szavazati joga kizárólag a rekultivációban érintett döntésekre korlátozódik. 

Tagok2 tagdíj fizetésére nem köteles.” 

 

3. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester    

 

 

-  A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által kivitelezett 

projekt Nagydorog vonatkozásában 148 millió forintba került,- ( hulladéklerakó telep ) 

mely az önkormányzat költségvetését semmilyen mértékben nem terheli. 

 

- A Szekszárdi Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ma  

ülésezik, melynek napirendi pontjaként megtárgyalásra kerül a Társulás felosztása.  

( Későbbi időpontban a képviselő-testület tárgyalni fogja. ) 

 

- Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Társulás rendkívüli ülést 

tartott a 60-80 literes kukák igénylésének egyeztetése, és a további ügyintézése 

céljából. Változás: Nem kell éves szinten újra igényelni a hatósági bizonyítványt. 

Amennyiben az életvitelszerűen ott élők létszámában változás történik, a 

tulajdonosnak van bejelentési kötelezettsége a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. felé. 
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- Könyvtári nyitva tartás vonatkozásában felvetődött a szombati nyitva tartás. 

Miczki Márton képviselő: Amennyiben igény van rá, Ő támogatja. 

Balog Attila alpolgármester: Van rá igény? 

Kovács György polgármester: Igen, diákok részéről. 

dr. Sátor Vera jegyző: Könyvtárhasználati Szabályzatot a könyvtárosnak elő kell készíteni, 

melyet a képviselő-testület megtárgyal. Erre kellene a könyvtárost első körben felkérni. 

Kovács György polgármester: Telkek kialakítása Nagydorogon. Képviselők is hallottak már 

a CSOK programról, ennek kapcsán jött az ötlet a telkek kiméretésére vonatkozóan. 

Önkormányzati tulajdont képez -ilyen célra- a Táncsics utca és a Széchenyi utca végén lévő 

terület. A Széchenyi utcában gondolkodik, ott adott a lehetőség kisebb nagyobb telkek 

kialakítására. Természetesen közművesítés kivitelezését meg kell oldani. 

Honyánszki Jánosné képviselő: El kell gondolkodni rajta. Ő támogatja a javaslatot. 

Kovács Márk képviselő: Ő is támogatja a telkek kialakítását. 

Feke Lajos képviselő: Egyetért polgármester úrral. 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Nem ért egyet a telkek értékesítésével. 

Rengeteg az eladó ház. 

Kovács György polgármester: Csak kiveszünk belőle egy részt, és nem a bevételt nézzük, 

hanem azt, hogy a fiatalok itt maradjanak. Jelenleg négy-négy telekről lenne szó. 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: CSOK programmal kapcsolatban nem igazán tájékozott. 

Feke Lajos képviselő: Új építésre vonatkozik és az Áfa visszaigényelhető. 

Kovács Márk képviselő: Képviselő Asszony régi telkekre gondolt, melyen elbontásra váró 

házak vannak. 

Kovács György polgármester: A régi házak elbontásához is terveket kell készíttetni, majd 

engedélyeztetni és a romokat el kell takarítani. Kéri a képviselőket, hogy e-mailban írják meg 

véleményüket a telkek kiméréssel kapcsolatban. 

-Megyei TOP pályázatok: 

Vécsey u- Vasút u. vízelvezetés ( tervezés alatt ) 

Piactér ( tervezés alatt ) 

Egészségház akadálymentesítés, tetőcsere. ( tervezés alatt ) 
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Feke Lajos képviselő: Damjanich u. elején a szemetes kosarat vissza kellene helyezni, 

valami oknál fogva elkerült az eredeti helyéről. 

Rákóczi utcában az EON által levágott ágak egy-két ingatlan elől még mindig nem kerültek 

eltakarításra. 

Kovács György polgármester: Mindkét dolognak utánanéz. A gallyak eltakarítása a 

gallyazást végző cég feladata lett volna. 

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

15.50 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

   polgármester                         jegyző 


