
 
 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

N A G Y D O R O G  N A G Y K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T A  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K  

 

 

2 0 1 6 .  á p r i l i s  4 - é n  

 

 

m e g t a r t o t t  n y i l v á n o s  ü l é s é r ő l  

 

 
 

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: 

 

 

 

16/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat  
A lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

17/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat  
Szándéknyilatkozat a TOP-2.1.3-15. - 

Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra fejlesztése megnevezésű 

pályázathoz önerő biztosításáról 

18/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat  
Szándéknyilatkozat a TOP-4.1.1-15.- 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése megnevezésű pályázathoz önerő 

biztosításáról 

19/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat  
Szándéknyilatkozat a TOP-1.1.3-15. - 

Helyi gazdaságfejlesztés megnevezésű 

pályázathoz önerő biztosításáról 

20/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat  
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása 

21/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat  
Javaslat az intézményi térítési díjak 

megállapítására 

22/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat  
államháztartáson kívüli forrás átvétele 

2016. évi önkormányzati rendezvények 

támogatására 

23/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat  
a nagyközségi könyvtár házirendjének és 

könyvtárhasználati szabályzatának 

elfogadásáról  

24/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat  
Az Alisca Rekultivációs 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás megszüntető megállapodásának 

elfogadása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2016. április 4-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 

      

Kovács György: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

 

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

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

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 6-os számú napirendi pont tárgyalását visszavonja,  

jelenleg nem aktuális. 

Megkérdezi, a képviselő-testület, hogy az így módosított napirendi javaslatot elfogadja-e?  

 

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/ Szándéknyilatkozat a TOP keretében benyújtandó pályázatokhoz önerő 

biztosításáról. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

3/ Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 
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4/ Javaslat intézményi térítési díjak megállapítására. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 
 

5/ Államháztartáson kívüli forrás átvétele 2016. évi önkormányzati kulturális 

rendezvények támogatására. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

6/ A nagyközségi könyvtár könyvtárhasználati szabályzatának elfogadása. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

7/ Dobosi Gábor és Dobosiné Fülöp Magdolna kérelme a 059 hrsz.-ú árokkal 

kapcsolatban. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

8/  Az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

megszüntető megállapodásának elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György 

 

9/  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: 
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16/2016. (IV. 4. ) 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/ Szándéknyilatkozat a TOP keretében benyújtandó pályázatokhoz önerő 

biztosításáról.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

Kovács György polgármester: Megjelent a tárgyban megjelölt több pályázati kiírás, melyre 

javasolom pályázat benyújtását: 
 

 

TOP-2.1.3-15. - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése megnevezésű pályázat 
  

A felhívás célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének 

kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az 

ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése.  

 

A pályázat keretében támogatható tevékenységek: - belterületek védelmét szolgáló 

vízelvezető-hálózat fejlesztése - belterületek védelmét szolgáló víztározók fejlesztése, 

rekonstrukciója - belterületeket veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár-elhárítása  

 

A TOP-2.1.3-15. keretében pályázat benyújtása 2016. február 18 – április 18. között 

lehetséges. 

 

 

TOP-4.1.1-15.- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  

 

Támogatható a kiírás alapján a közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel 

rendelkező háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői 

tanácsadónak, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

ügyeleti ellátásnak helyt adó helyiségek felújítása, átépítése, bővítése, meglévő – jelenleg más 

funkciót betöltő – épületben történő kialakítása, valamint új helyiség/épület építése. Kizárólag 

meglévő, működő praxisok/védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható. 

 

A TOP-4.1.1-15. keretében pályázat benyújtása 2016. február 15-től 2016. május 4-ig 

lehetséges. 
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TOP-1.1.3-15. - Helyi gazdaságfejlesztés 

 

Az intézkedés keretén belül lehetőség nyílik a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális 

hátterének támogatására a Vidékfejlesztési Program (VP) prioritásaival komplementer 

módon. Az erre irányuló fejlesztéseken keresztül a települési önkormányzatok saját 

közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez 

szükséges infrastruktúra és eszköz fejlesztése valósulhat meg a nem vidéki térségekben. 

Fentiek mellett a felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi 

tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő 

logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi 

piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális 

támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg. A fejlesztések a 

termelést követő műveletekhez, kezeléshez kapcsolódnak (ún. „post harvest manipuláció” 

jellegű tevékenységek, pl. tárolás, hűtés, válogatás, osztályozás, mosás, csomagolás, mérés). 

A fejlesztések által javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon 

munkahelymegőrzést, illetve - teremtést eredményezhet, és hozzájárul a város-vidék 

együttműködés erősítéséhez. 

 

 A pályázat benyújtása 2016. február 29-től 2016. április 25-ig lehetséges. 

 

Mindhárom projekt a támogatás mértéke maximum 100%.  

 

A pályázatok projektmenedzseri feladatait a korábban megkötött együttműködési 

megállapodás alapján a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai végzik. 

 

A pályázatok benyújtásához – többek között – szükség van egy önkormányzati 

szándéknyilatkozatra, ami arról szól, hogy amennyiben a projekten belül el nem számolható 

költségek is megvalósításra kerülnek, úgy az ehhez szükséges fedezet összegét a képviselő-

testület az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. 

 

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 javaslatokat elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

17/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat 

Szándéknyilatkozat a TOP-2.1.3-15. - Települési környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztése megnevezésű pályázathoz önerő biztosításáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a TOP-2.1.3-15. - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése 

megnevezésű pályázati kiírásra, az alábbi célra: Mező I. utca, Gábor Á. lakótelep és 

Vasút utca csapadékvíz elvezetés. Az igényelt támogatási összeg: 103.094.894,-Ft. 
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2. Amennyiben a projekten belül el nem számolható költségek is megvalósításra 

kerülnek, úgy az ehhez szükséges fedezet összegét a képviselő-testület az éves 

költségvetési rendeleteiben biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, jelen 

határozatban és az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

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

következő határozatot hozza: 

18/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat 

Szándéknyilatkozat a TOP-4.1.1-15.- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése megnevezésű pályázathoz önerő biztosításáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a TOP-4.1.1-15.- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

megnevezésű pályázati kiírásra, az alábbi célra: egészségház felújítása. Az igényelt 

támogatási összeg: 34.557.638,- Ft 

2. Amennyiben a projekten belül el nem számolható költségek is megvalósításra kerülnek, 

úgy az ehhez szükséges fedezet összegét a képviselő-testület az éves költségvetési 

rendeleteiben biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, jelen 

határozatban és az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

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

következő határozatot hozza: 

19/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat 

Szándéknyilatkozat a TOP-1.1.3-15. - Helyi gazdaságfejlesztés megnevezésű pályázathoz 

önerő biztosításáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a TOP-1.1.3-15. - Helyi gazdaságfejlesztés megnevezésű pályázati kiírásra, 

az alábbi célra: piaccsarnok és parkoló. Az igényelt támogatási összeg: 180.000.000,- 

Ft 

2. Amennyiben a projekten belül el nem számolható költségek is megvalósításra 

kerülnek, úgy az ehhez szükséges fedezet összegét a képviselő-testület az éves 

költségvetési rendeleteiben biztosítja. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, jelen 

határozatban és az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

3/ Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Módosításra került a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok, szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) Kormányrendelet 

2015. december 30.-án. 

A Magyar Államkincstár, ahol lehetséges volt hivatalból indított eljárás keretében a 

változásokat átvezette a törzskönyvi nyilvántartásban és erről az érintett szervek értesítést 

kaptak. Társulás esetében a családsegítés kormányzati funkciót törölték a törzsből, mivel 

megszűnt. Azonban szükséges a társulási megállapodáson is a módosítás átvezetése.  

A Kincstár által kiadott tájékoztató szerint, ha nem maga az önkormányzat vagy a társulás 

látja el a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, hanem intézmény, akkor családsegítő-és 

gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó kormányzati funkciók az önkormányzatnál, 

társulásnál nem használhatóak. 

Ezzel ellentétben a 2015. évi költségvetési beszámoló a szociális feladat-ellátásra átadott, 

átvett pénzeszközöket kormányzati funkciónkénti megbontásban kéri az önkormányzatoknál 

és a társulásoknál szerepeltetni, annak ellenére, hogy a törzskönyvi nyilvántartásukban ezek 

nem szerepelnek. 

Az ismételt módosítás elkerülése érdekében a jelen módosításban a társulás tagjainak névsora 

kiegészítésre kerül Kistormás, Kölesd és Medina településekkel 2016. július elsejei hatállyal, 

mivel nevezett települések 2015. decemberében csatlakozási szándékukat bejelentették.  

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 szíveskedjenek 

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

következő határozatot hozza: 
 

 

20/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat 

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának 23. számú módosítását az előterjesztés melléklete 

szerint elfogadja.  

 

Felelős: Kovács György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

4/ Javaslat intézményi térítési díjak megállapítására.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás megküldte az 

intézményi térítési díjakra vonatkozó javaslatát. 

 

2011. január 1-től módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény. Rendezte az önkormányzati társulások rendeletalkotásának problémáját a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról. Az új rendelkezés szerint amennyiben a fenntartó önkormányzati társulás 

vagy többcélú kistérségi társulás, a társulási megállapodásban erre kijelölt települési 

önkormányzat alkot rendeletet az érintett tárgykörökben. 

A Társulási Tanács a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására a 3/2011. (01.28.) Ktth 

számú határozatával Paks Város Önkormányzatát jelölte ki. 

A korábbi években a szolgáltatási önköltségből a költségvetési támogatást levonva kaptuk 

meg az intézményi térítési díjat. Változás, hogy az intézményi térítési díj azonos mértékű 

lehet az önköltséggel, de azt nem haladhatja meg.  

Az intézményi térítési díj megállapítható az önköltségnél alacsonyabb mértékben, vagy nulla 

forintban, de maximum az önköltség mértékében. A megállapított és vélhetőleg a korábbinál 

magasabb összegű intézményi térítési díj az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj 

növekedését eredményezi. A személyi térítési díj mérséklésére továbbra is van lehetősége a 

fenntartónak. 

Az ellátottak által fizetett személyi térítési díjat az intézményi térítési díj figyelembe vételével 

az intézmény vezetője állapítja meg.  
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Alapellátás intézményi térítési díja: 
 

Szociális étkezés tavalyi évben 445,- Ft volt, az idei év vonatkozásában 460,- Ft-ra tesz 

javaslatot. Házi segítségnyújtás 2015. évben 85,- Ft volt, az idei évben 100,- Ft-ra tesz 

javaslatot. 

 Idősek nappali ellátása vonatkozásában nagyon lecsökkent a létszám, így az 

önkormányzatnak nagy összeggel kell hozzájárulnia. 

Tudni kell, hogy az idősek nappali ellátása nem kötelező feladat. Tavalyi évben 100,- Ft volt, 

az idei év vonatkozásában javasolja, hogy a térítési díj nulla forint legyen, ezáltal talán lesz 

lehetőség a létszám növelésére. 

Az önkormányzat 2016. december 31-ig tudja előreláthatóan finanszírozni a nappali ellátást. 

 

Balog Attila alpolgármester: A nappali ellátás nem jár semmiféle kötelezettséggel. Nem kell 

az ebédet igénybe venni, de adott a lehetőség közösségben való tartózkodásra. 

 

Kovács Márk képviselő: A nulla forint mellett nem jár ebéd? 

 

Kovács György polgármester: Nem az ebédet külön kell fizetni. 

 

Miczki Márton képviselő: Tehát csak ott kell tartózkodnia? 

 

Kovács György polgármester: Igen, napi szinten meg kell, hogy jelenjen. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Végerné Bakonyi Petra családgondozó 1 napot Kajdacson, 

egy napot Bikácson és három napot fog Nagydorogon tölteni a jövőben. 

 

Miczki Márton képviselő: Az étkezés és a segítségnyújtás esetében arányos a díjnövekedés? 

 

Kovács György polgármester: Igen. 

 

Feke Lajos képviselő: A különbözetet így is az önkormányzatnak kell megfizetnie. 

 

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

még valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

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

 

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

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

következő határozatot hozza: 

 

21/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat 

javaslat az intézményi térítési díjak megállapítására 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi intézményi térítési 

díjakat javasolja Paks Város Önkormányzata Képviselő testületének elfogadásra: 

 

a) Szociális étkeztetés: 460,- Ft/nap 

b) Házi segítségnyújtás: 100,- Ft/óra 

c) Idősek Klubja: 0,- Ft/nap 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

5/ Államháztartáson kívüli forrás átvétele 2016. évi önkormányzati kulturális 

rendezvények támogatására.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: Az idei évben ismételten megrendezésre kerülnek a már 

hagyománnyá vált önkormányzati rendezvények (többek között falunap, pörköltfőző 

fesztivál). 

A rendezvény költségvetését egyrészt saját forrásból finanszírozzuk, másrészt – a 

hagyományokhoz híven – ismételten várunk pénzbeli felajánlásokat is magánszemélyek, 

vállalkozók részéről. Ezek összegét ma még nem ismerjük. 

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati 

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

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

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

biztosító által meghatározottak szerint, amennyiben ezen forrással történő elszámolásra 

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

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

testületnek határozatban kell rendelkeznie. Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 

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

vélemény nem volt. 

 

Kérem, 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: 

 

 

22/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat  

államháztartáson kívüli forrás átvétele 2016. évi önkormányzati rendezvények 

támogatására 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 

önkormányzati rendezvények támogatására – felajánlás esetén - államháztartáson 

kívüli forrást vesz át magánszemélyek, vállalkozások részéről. 

2. Az e célra átvett pénzeszközöket külön kell nyilvántartani, a támogatott rendezvény 

megjelölésével, és legkésőbb 2016. december 31-ig összesíteni kell. 

3. A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetését a 2. pontban nyilvántartott összeggel 

módosítja. A pénzösszeg kizárólag a 2016. évi önkormányzati rendezvényekhez 

kapcsolódó kiadásokra fordítható. Az elszámolásra a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

6/ A nagyközségi könyvtár könyvtárhasználati szabályzatának elfogadása. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 57. §-ának (3) bekezdése szerint a 

könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját és a díjak 

mértékét a könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza, melyet a könyvtárhasználó köteles 

betartani. Ugyanezen jogszabály 58. §-ának (2) bekezdése alapján a dokumentumok, illetőleg 

mások könyvtárhasználati jogának védelme érdekében a könyvtárhasználat részletes feltételeit 

a használati szabályzat állapítja meg. A (3) bekezdés értelmében fenntartó további 

könyvtárhasználati feltételeket és kedvezményeket is meghatározhat. 

Korábbi ülésen már említésre került a szombati nyitva tartás lehetősége, amennyiben van rá 

igény. 

Heti 40 órából 30 óra a nyitva tartás a többi 10 órában a háttérmunkákat, illetve a jelentéseket 

végzi. 

Mindezekre figyelemmel a könyvtáros elkészítette a településen működő könyvtár 

házirendjét, és könyvtárhasználati szabályzatát, melyet elfogadásra a fenntartó elé terjesztett. 

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

véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, véleménye 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: 

 

 

23/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat  

a nagyközségi könyvtár házirendjének és könyvtárhasználati szabályzatának 

elfogadásáról  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nagyközségi 

könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a könyvtárhasználati szabályzat 

nyilvánosságra hozataláról a könyvtárban történő kifüggesztéssel gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

 

 

7/ Dobosi Gábor és Dobosiné Fülöp Magdolna kérelme a 059 hrsz.-ú árokkal 

kapcsolatban.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Dobosi Gábor és Dobosiné Fülöp Magdolna Nagydorog, 

Kossuth tér 5. szám alatti lakosok a mellékelt kérelmet nyújtották be a Képviselő-testülethez. 

 

Ahogyan a kérelemből is látható, az ügyben már korábban is történtek levélváltások, és 

személyes egyeztetés is, ahol a felvázolt javaslatokat – Alpolgármester Úr által is támogatva – 

nem fogadtam el. Ezért fordultak Dobosiék a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-

testülethez. 

A szóban lévő terület ezidáig nem került kimérésre, viszont osztatlan közösben nem lehet 

magánterület. 

Az önkormányzat nem adhat több területet, mint amit megvett, ugyanis az önkormányzatnak a 

saját tulajdonával el kell hogy számoljon. Felajánlásra került a visszavásárlás lehetősége, de 

már Ők elkezdték a közművesítést anélkül, hogy a telekhatárok pontosításra kerültek volna. 

 

Kovács Márk képviselő: Van alapja a kérelemnek, ugyanis 2014-ben 2 Ha területet 

vásároltak meg. 

 

Kovács György polgármester: Megvan a megvásárolt terület.  

 

Kovács Márk képviselő: Ő a területet vásárolta meg, nem tudta, hogy hol van a négy sarok. 

 

Kovács György polgármester: Nekem viszont el kell számolnom a falu felé. Valószínű, 

hogy a beépítettség miatt kell, hogy meglegyen a terület. 

 

Kovács Márk képviselő: Javasolná az árok visszaállítását. 

 

Kovács György polgármester: Ki fizeti a felmerülő költséget? 
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Miczki Márton képviselő: A terület határa bent van az árokban? 

 

Kovács György polgármester: Igen, ott helyezkedik el az árok partján. 

 

Feke Lajos képviselő: A régi kotrás ott van. Ha a tulajdonos visszakotortatná, abban az 

esetben szinte visszakapná a területet. Mivel az eladás során mindkét fél hibázott, javasolja, 

hogy a gépi munka költségeihez az önkormányzat is járuljon hozzá. 

 

Kovács György polgármester: Visszakotrás esetén azt ki fogja mosni a víz. Csak 

betongyűrűk lefektetésével megoldható. 

 

Miczki Márton képviselő: Olyan formában nem kivitelezhető, hogy az anyagköltséget az 

ügyfél állja, a munkaerőt pedig az önkormányzat biztosítja? 

 

Kovács György polgármester: Sok lenne az anyagköltség. Egy gyűrű ára kb. 10.000,- Ft. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Mindenképpen célszerű lenne megegyezni. 

 

Kovács György polgármester: Ez egy vízelvezető árok. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Dobosi Gábor és Dobosiné Fülöp Magdolna részéről öt 

javaslat merült fel. Abban a 3. pont az alábbi„ A különbözet fele legyen kimérve, a másik 

felének ára legyen visszafizetve. 

 

Kovács György polgármester: Ő, hogy számol el az önkormányzattal? 

 

 

Balog Attila polgármester: A m2, mint terület megvan a vevőnek. 

 

Miczki Márton képviselő: Az elhangzottak alapján nagy költség lenne az árok rendbetétele 

és a vízelvezetés sem lenne megoldott. 

 

Kovács György polgármester: Ott folyamatosan víz van, és nem lehet hova elvezetni. 

 

Miczki Márton képviselő: Mekkora terület hiányzik? 

 

Balog Attila alpolgármester: 772 m2. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Szintén a 3. pontban foglaltakat említené.  

A különbözet fele legyen kimérve, a másik felének ára legyen visszafizetve. 

Ő itt nem kér területet. 

 

Kovács György polgármester: A személyes megbeszélés során területet is kért.  

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Peres ügy esetén még húzósabb lenne a költség. 

Természetesen mindenki ragaszkodik a területéhez. 

 

Kovács György polgármester: Nem tudja visszaállítani a területet. 

 

Miczki Márton képviselő: Nem lehetne visszafizetni a 772 m2 árát? 
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Balog Attila alpolgármester: A beépítettséghez megvan a terület. 

 

Kovács György polgármester: Jelenleg osztatlan területként van 3,5 hektár. Papíron egy 

helyrajzi számon szerepel. 

 

Balog Attila alpolgármester: A bérlők is fizették a bérleti díjat az árok után is. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Meg kellene egyezni, most is az mondja, hogy peres 

úton sokba fog kerülni az önkormányzatnak. 

 

Balog Attila alpolgármester: Eddig Te nem akartál földet eladni. 

 

Kovács György polgármester: Mielőtt megvásárlásra került előtte célszerű lett volna 

kiméretni. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: De most valójában a múlton vitatkozunk. 

 

Miczki Márton képviselő: Milyen formában van megfogalmazva a szerződésben? 

 

Kovács György polgármester: Aranykoronában és négyzetméterben. 

 

Kovács Márk képviselő: Véleménye szerint az árkot kell visszaállítani, vagy területet átadni. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Ha ma elutasítjuk, akkor bíróságra kerül az ügy. 

 

Balog Attila képviselő: Ő sem a bírósági úton történő megegyezésre törekszik. 

 

Miczki Márton képviselő: 772 m2-t fizesse ki az Önkormányzat. 

 

Kovács György polgármester: Szóban Ő már felajánlotta ezt a lehetőséget, de nem fogadja 

el, mert ha visszavásárolnánk a területet abban az esetben nem lesz meg 20 ezer m2. 

 

Feke Lajos képviselő: A terület megvan. Neki a 20 ezer m2 szántóterület kell. Az 1-es 

pontban az alábbi javaslatot teszi:  „ Az árok legyen visszaállítva az eredeti helyére és 

állapotában szántó minőségben.  

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Miért nem adunk 10x7 métert és az önkormányzatnak 

ott marad az árok. 

 

Kovács György polgármester: Ki fizeti az átmérés költségeit? 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Ő meg nem tudja használni, mert nem azt kapta meg, 

amit megvásárolt. 

 

Kovács György polgármester: Mindkét fél hibázott, Osztatlanban viszont nem hagyja a 

területet. 

 

Javaslatot tesz a napirendi pont elnapolására a következő rendes ülésre. Amennyiben a 

Képviselő-testület a javaslatot elfogadja, kéri a képviselőket, hogy ismételten tanulmányozzák 
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át a kérelmet és az előterjesztést, majd ezt követően április 11-ig legyenek szívesek írásban 

véleményezni.  

 

 

A képviselő-testület a napirendi pont elnapolását egyhangúlag elfogadta. 

 

 

8/  Az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

megszüntető megállapodásának elfogadása.  

 Előadó: Kovács György 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 88 – 89. §-a, ill. 91. §-a a társulás megszüntetéséről, megszűnéséről az 

alábbiak szerint rendelkezik: 

 

A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással hozzák létre. 

A megállapodást a polgármester írja alá. 

A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 

döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás 

megszüntetéséhez. 

 

Az Mötv. fenti rendelkezéseinek egybevetése alapján, ha a társuláshoz tartozó valamennyi 

önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel döntést hoz arról, hogy meg kívánja 

szüntetni a társulást, akkor a tagok határozzák meg a megszűnés időpontját. Nem kell tehát 

kivárni a csatlakozásra, ill. kiválásra törvényileg előírt 6 hónapot.  

 

Az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást 2011. július 4. 

napján 19 települési önkormányzat képviselő testülete határozatlan időre alapította. A 

Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: a bezárt települési hulladéklerakók 

rekultivációjának megszervezése és kivitelezése. 

 2015. novemberében Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatást kért 

a tagönkormányzatoktól a településen lévő hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban. A 

felmérés eredményeként megállapítást nyert, hogy a 19 tagönkormányzat közül 15 

településen megkezdődött, folyik, illetve befejeződött a hulladéklerakók rekultivációja. 

Fentiek alapján a Társulási Tanács javasolta, hogy az Alisca Rekultivációs 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kerüljön megszüntetésre 2016. április 30. 

napjával. A megszüntetést el kell fogadnia minden részes önkormányzat képviselő-

testületének.  

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

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

 

Kérem, 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: 

 

 

24/2016. (IV.4.) önkormányzati határozat  

Az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszüntető 

megállapodásának elfogadása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alisca Rekultivációs 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodását elfogadja, 

felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

9/  Egyebek. 

 

Kovács György polgármester:  

Kóbor kutyák: Kihelyezésre került 2 db  kutyabefogó csapda, de a kihelyezést követően több 

probléma is felmerül. 

- becsukták a csapda ajtaját 

- kiengedték a befogott kóbor kutyát, mindezzel akadályozva az önkormányzat kötelező 

feladat ellátását. 

Ezt követően olyan elhatározás született, hogy a kamerarendszer kiépítését követően kerül sor 

ismételten a csapdák kihelyezésre az ellenőrizhetőség végett. 

 

Térfigyelő kamerák: Kivitelezés vonatkozásában csúszik a határidő, ugyanis az EON-al az 

eddigiektől eltérően az áram alá helyezéshez megállapodást kell kötni. 

 

Pályázatok benyújtása:  

A Gábor Áron lakótelep és Vasút utca csapadékvíz elvezetése tárgyában a pályázat 

ügyintézése folyamatban van. 

Az egészségház vonatkozásában kész tervvel rendelkezünk. 

A piaccsarnok esetében a terv készítése folyamatban van. 

 

Tervben van továbbá az energianövelés az önkormányzat épületénél. A kapcsolatfelvétel a 

tervezővel megtörtént. 

 

Futballpálya: Az ott lévő nyárfák kb. 30 évesek, balesetveszélyesek. A Katasztrófavédelem 

szemle alkalmával javasolta a fák megvizsgálását, majd ritkítását/kivágását. A kivágott fák 

pótlására gömbkőrist tervezünk ültetni. 

Továbbá az önkormányzat udvarában lévő fenyőfák vonatkozásában is ugyanezt a javaslatot 

tették. 

 

Feke Lajos képviselő: A volt ruházati bolt előtti lekerítést nem lehetne meggyorsítani? 

 

Kovács György polgármester: Veszélyeztetett közterületnek számít, ezért a hatóság felé a 

megkeresés megtörtént.  
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Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Ő úgy tudja, hogy valaki bérli. 

 

Kovács György polgármester: Csak a tulajdonossal lehet felvenni a kapcsolatot ez ügyben. 

 

Kovács György polgármester: Megkérdezi, hogy az egyebek napirendi ponton belül van  

e még valakinek kérdése, hozzászólása. 

 

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

15.55 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

   polgármester                         jegyző 


