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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: 

 

 

 

14/2016. (II.22.) önkormányzati határozat  

A JETA-14-2015 azonosítószámú, 

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

Nagydorogon elnevezésű pályázat kapcsán 

a közbeszerzési eljárás nyertesének 

kiválasztása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

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

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 2/2016.  

(II.24.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről 

Hatályba lépésének 

napja:  

2016. február 25. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 3/2016.  

(II.24.) önkormányzati rendelete 

A hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységekről, továbbá 

a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 

4/2014. ( V.30. ) 

önkormányzati rendelete 

módosításáról. 

Hatályba lépésének 

napja:  

2016. március 1. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2016. február 22-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Községháza tanácskozóterme  

7044 Nagydorog, Kossuth L.u. 81. 

 

 

 

Jelen vannak: Kovács György polgármester, 

   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 tanácsadó 

 

Kovács György: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat.  

A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az  

ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Balog Attila  

alpolgármester távolmaradását  előzetesen bejelentette. 

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

napirendi pont tárgyalását fogadja el. „A JETA-14-2015 azonosítószámú,  

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Nagydorogon elnevezésű pályázat kapcsán a  

közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása. “ 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag-szóbeli kiegészítéssel 

együtt-, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

1/  Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

2/        A hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási 

           közszolgáltatásról szóló 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása.  

          ( Írásos előterjesztés ) 

           Előadó: Kovács György polgármester  
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3/ Egyebek. 

 

3.1/ A JETA-14-2015 azonosítószámú, Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

Nagydorogon elnevezésű pályázat kapcsán a közbeszerzési eljárás nyertesének 

kiválasztása. ( 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/  Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása.  

 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. 

Átadja a szót Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőnek. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az előterjesztésben, illetve a táblázatokban a bevétel-

kiadás résztelesen kimutatásra került. Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

Kovács György polgármester: Felkéri Príger József urat, hogy véleményezze a 2016. évi 

költségvetési rendeletet.  

 

Príger József tanácsadó: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési 

rendelet tervezetének előterjesztése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. 

Tartalma összhangban van a jogszabályi és szakmai követelményekkel. A bevételi és kiadási 

előirányzatok a jelenlegi adatok, információk alapján megalapozottak.  

A költségvetési tervjavaslatban figyelembe vett bevételek a számításba vett működési és 

felhalmozási feladatok kiadásainak fedezetét biztosítják, több évre kiható kötelezettségeket 

nem tartalmaz. Az önkormányzat rendelkezik pénzmaradvánnyal, melyről később fog döntést 

hozni a képviselő-testület. A 2015-2016. évi adatok alapján megállapítható, hogy az 

önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. 

 

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

ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 

2016. évi költségvetését, és  a képviselő-testületnek egyhangúlag  elfogadásra javasolja. 

 



 6 

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 rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2016. február 25. 

 

 

2/        A hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási 

           közszolgáltatásról szóló 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása.  

           Előadó: Kovács György polgármester  

           Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Az Önkormányzati rendelet kiegészült a (3b) bekezdéssel, 

mely szerint: a 60 és 80 literes hulladékgyűjtő edényzet használatának jogosultsága a 

jogosultság megszerzéséhez szükséges feltételek tényleges fennállásáig, de alkalmanként 

legfeljebb 12 hónapra szerezhető meg. Ezen időtartam elteltével a közszolgáltatás külön 

értesítés nélkül a főszabályként meghatározott hulladék-gyűjtőedény használatra, és annak 

díjának számlázására áll vissza kivéve, ha az ingatlanhasználó a jogosultság lejárta előtt a (3) 

vagy (3a) bekezdés szerint ismételten bizonyítja az ahhoz szükséges feltételek fennállását.” A 

jegyző az ingatlanban együtt lakók számáról hatósági bizonyítványt állít ki. A jegyző 

eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény az irányadó. 

A Ket. 83. (4) bekezdése szerint: „A hatósági bizonyítvány tartalmát  az ellenkező 

bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.” Mindezek alapján a kisebb edényzethez való 

jogosultság évenkénti megújítása nem felel meg a hatósági bizonyítványra vonatkozó 

előírásoknak.  A hatósági bizonyítványt nem kell évente kikérni. Amennyiben az 

életvitelszerűen ott élők létszámában változás történik a tulajdonos köteles a szolgáltatót 

tájékoztatni. 

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 rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete 

A hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 4/2014. ( V.30. ) önkormányzati rendelete módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2016. március 1. 

 

 

3/ Egyebek 

 

3.1/ A JETA-14-2015 azonosítószámú, Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

Nagydorogon elnevezésű pályázat kapcsán a közbeszerzési eljárás nyertesének 

kiválasztása.  

 Előadó: Kovács György 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Kovács György polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának képviselő-

testülete a 3/2016. (II.4.) önkormányzati határozatával közbeszerzési eljárást írt ki. 

 

A közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevőktől érkezett ajánlat: 

 

Ajánlattevő neve, címe 
Csomag 

állapota 

Benyújtott 

példány 

Felolvasólap szerinti, értékelésre 

kerülő számszerűsíthető adatok 

impTrade Kft. 

7030 Paks, Építők útja 33. 

1 db zárt, 

sértetlen 

csomag 

1 eredeti példány, 

+ 1 adathordozó 

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 9.210.986,- 

Ft 

2. A rendszer működőképességére 

vonatkozó jótállási idő hossza 

(hónap; min. 12, max. 60 hónap): 12 

hónap 

Szkótech Kft. 

7030 Paks, Tolnai u. 2. 

1 db zárt, 

sértetlen 

csomag 

1 eredeti példány, 

+ 1 adathordozó 

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 9.428.630,- 

Ft 

2. A rendszer működőképességére 

vonatkozó jótállási idő hossza 

(hónap; min. 12, max. 60 hónap): 12 

hónap 

POLIGON Kft. 

7030 Paks, Deák Ferenc u. 3. 

1 db zárt, 

sértetlen 

csomag 

1 eredeti példány, 

+ 1 adathordozó 

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 9.531.590,- 

Ft 

2. A rendszer működőképességére 

vonatkozó jótállási idő hossza 

(hónap; min. 12, max. 60 hónap): 12 

hónap 

Balogh István E.V. 

7045 Györköny, Széchenyi u. 

160. 

1 db zárt, 

sértetlen 

csomag 

1 eredeti példány, 

+ 1 adathordozó 

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 9.346.365,- 

Ft 

2. A rendszer működőképességére 

vonatkozó jótállási idő hossza 

(hónap; min. 12, max. 60 hónap): 12 

hónap 
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A közbeszerzési eljárás érvényes volt, a Bíráló Bizottság javasolja az eljárás nyerteseként 

kihirdetni az impTrade Kft ajánlattevőt és vele a kivitelezési szerződést megkötni, mivel az 

Ajánlattevő nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot. 

  

A nyertes Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár 384.000 Ft-tal magasabb, mint a 

JETA pályázatban szereplő összeg. Ennek oka, hogy a pályázat nem tartalmazta a 

karbantartás költségét. Ezt az összeget önrészként lehet a pályázatban elszámolni. 

 

Feke Lajos képviselő: Technikai részben is Ők a legjobbak, nem csak árban? 

 

Kovács György polgármester: A közbeszerzési eljárást közbeszerzési cég végezte. Az 

árajánlatok ugyanazon paraméterekre vonatkozóan érkeztek be. 

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 fogadja el! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

14/2016. (II.22.) önkormányzati határozat 

 

A JETA-14-2015 azonosítószámú, Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Nagydorogon 

elnevezésű pályázat kapcsán a közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a JETA-14-2015 

azonosítószámú, Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Nagydorogon elnevezésű 

pályázat kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseként az impTrade Kft-t (7030 

Paks, Építők útja 33.) hirdeti ki. 

A nettó ajánlati árban szereplő karbantartási díj (384.000 Ft) összegével a pályázatban 

vállalandó önrészt megemeli. 

 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adminisztratív teendők 

lebonyolítására, a nyertessel megkötendő szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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Kovács György polgármester: A képviselőknek januárban kiküldtünk egy levelet azzal, 

hogy van e módosítási javaslatuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodással kapcsolatban. A visszajelzések megérkeztek, melyek 

alapján javaslat nem volt. 

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

kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

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

15.35 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

   polgármester                         jegyző 


