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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: 

 

 

 

35/2016. (V.30. ) önkormányzati határozat  
a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi 

Rendőrőrse, valamint a Paksi 

Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról 

szóló beszámolójának elfogadása  

36/2016. (V.30. ) önkormányzati határozat  
a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadása 

37/2016. (V.30. ) önkormányzati határozat  a Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal költségvetésének módosítása 

38/2016. (V.30. ) önkormányzati határozat  
a Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évi zárszámadása 

39/2016. (V.30. ) önkormányzati határozat  
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2015. évi ellátásáról szóló átfogó 

értékelése 

40/2016. (V.30. ) önkormányzati határozat  
a 2015. évi belső ellenőrzési jelentés 

elfogadása   

41/2016. (V.30. ) önkormányzati határozat  
a „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2015. 

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

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2016.  

(V.31.) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 

5/2015. ( III.10. ) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Hatályba lépésének 

napja:  

2016. június 1. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 5/2016.  

(V.31.) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzat 2015. évi 

zárszámadásáról 

Hatályba lépésének 

napja:  

2016. június 1. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 6/2016.  

(V.31.) önkormányzati rendelete 

 

A vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 7/2012.  

( III.28. ) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Hatályba lépésének 

napja:  

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

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2016. május 30-án 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, 

Feke Lajos, 

Hosnyánszki Jánosné, 

Kovács Márk képviselők 

 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző 

     Príger József tanácsadó 

     dr. Kuti István kapitányságvezető 

     Mukli Zoltán őrsparancsnok 

 

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 5 fő jelen van. Borbélyné Töttösi  

Ágnes és Miczki Márton képviselő távolmaradását előzetesen bejelenttette. 

Megkérdezi, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendek megtárgyalását támogatja-e? 

 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag,5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

 

1/ Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse és a Paksi 

Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

2/  Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 
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3/  A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása.  

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

4/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadása. 

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

5/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

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

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

6/ Az önkormányzat 2015.évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása.( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

7/ A vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet 

módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

8/ Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi 

ellátásáról. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

9/ A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

10/ A „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2016. évi odaítélése. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

11/ Egyebek. 

 

 

 

 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 

 

1/ Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse és a Paksi 

Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Köszönti dr. Kuti István kapitányságvezető és Mukli Zoltán 

őrsparancsnok urakat. 

 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §-ának (4) bekezdése alapján a 

rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi 

területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település 



 6 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról.  

 

A Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse, valamint a Paksi Rendőrkapitányság az 

idei évben is benyújtotta önkormányzatunkhoz a fent említett beszámolót, melyet jelen 

előterjesztés melléklete tartalmaz. 

 

Felkéri Mukli Zoltán őrsparancsnok urat, amennyiben van szóbeli kiegészítése tegye meg. 

 

Mukli Zoltán őrsparancsnok: 2015. évben a bűncselekmény csökkenő tendenciát mutat. 29 

ügy volt, melyből 11-et fejeztek be, 14 esetében nem találtak elkövetőt, 2 van folyamatban, 2 

pedig nem minősül bűncselekménynek. 

Általában falopásról, illetve vasútállomást kijelző táblák eltávolításáról beszélhetünk. A 

településen aránylag csend és nyugalom van, melynek oka, hogy a börtönbüntetésből most 

szabadultak terén jelenleg nyugalmi állapot van, illetve többen külföldön vállaltak munkát. 

 

Damjanich utcában egyre kevesebb nagyteljesítményű jármű közlekedik. 

 

Tájékoztatásként elmondja, hogy a trafipax vonatkozásában nem a nagydorogi rendőrőrsre 

érkezik meg a jelentés. 

 

Kovács Márk képviselő: Országos szinten hol helyezkedik el Tolna megye, illetve 

Nagydorog? 

 

Mukli Zoltán őrsparancsnok: A Paksi Rendőrkapitányság mindig a legjobbak között van, és 

ennek Nagydorog is részese. 

 

Kovács György polgármester: Felkéri dr. Kuti István kapitányságvezető urat, hogy tegye 

meg szóbeli kiegészítését. 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető: Tolna megye és Paks is nagyon jó helyen áll, szinte ezen 

a területen a legkevesebb bűncselekmény. 796 feljelentés jut 51 ezer lakosra. 

A kamera rendszer biztosan sokat segít a sebességkorlátok betartása tekinttében. 

A 796 ügyből a legtöbb betörés és lopás. A betöréses lopásoknak kb. 40 %-át sikerült 

megoldani. 

Köszönetet mond a polgármester úrnak és a polgárőrségnek, mindketten nagyban segítik a 

rendőrség munkáját, és a település biztonságát. 

 

Kovács György polgármester: Miből ered az előállítások számának növekedése? 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető: Elsősorban a helyszíni bírság nem teljesítése. 

 

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 a csatolt határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület egyhangúlag,5 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

35/2016. (V.30.) önkormányzati határozat  

a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse, valamint a Paksi 

Rendőrkapitányság  2015. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság 

Nagydorogi Rendőrőrse, valamint a Paksi Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról szóló 

beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

Megköszöni kapitányságvezető és őrsparancsnok úrnak részvételt és a beszámolót. 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető úr és Mukli Zoltán őrsparancsnok úr elhagyják a 

tanácskozótermet. 

 

 

2/  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, az alábbi szóbeli kiegészítést tenné 

a leírtakhoz. A gyászkocsi beszállítása pénteki napon megtörtént. 

A fakivágás terén még az egyeztetés folyamatban van. Ez idáig 1 db írásos árajánlat érkezett. 

A HÉSZ módosítást a Meridián Kft. elvégezte, az önkormányzat részéről véleményezésre 

meg kell küldeni az illetékes hatóságoknak és a közigazgatásilag határos önkormányzatoknak. 

 

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,5 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

36/2016. (V.30. ) 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  
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3/  A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: Felkéri Hosnyánszki Jánosné PÜB elnököt, hogy ismertesse 

a Pénzügyi Bizottság  javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását megtárgyalta és a képviselő-testületnek 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kovács György polgármester: A 2015.éves önkormányzati beszámolóhoz, illetve a 

teljesítési adatokhoz kapcsolódóan a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetését is módosítani szükséges. 

Az eredeti költségvetés 86 928 E Ft-tal került elfogadásra. 

Az I. sz. módosítás következtében 88 415 E Ft-ra változott. 

A II. sz. módosítás után a költségvetési főösszeg 90 232 E Ft lett. 

Bevételi előirányzatunkat módosította a 649 E Ft házasságkötés lebonyolításáért fizetett 

igazgatási díj, 367 E Ft előző évi pénzmaradvány, és a bérkompenzáció támogatása . 

Átcsoportosítást hajtottunk végre az egyéb működéi bevétel és közhatalmi bevétel között 250 

E Ft összegben. Összes bevételi előirányzat változás: 1 817 E Ft. 

Kiadási előirányzataink növekedtek a befolyt bevételek összegével, valamint 

átcsoportosításokat hajtottunk végre a kiadási jogcímek között a teljesítéseknek megfelelően. 

Kiadási előirányzat változás összesen: 1 817 E Ft 

A módosított költségvetést az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

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,5 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

37/2016. (V. 30.) önkormányzati határozat 

 

A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének az előterjesztés mellékletében foglalt 

módosításával. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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4/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadása. 

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Felkéri Hosnyánszki Jánosné PÜB elnököt, hogy ismertesse 

a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetési zárszámadását megtárgyalta és a képviselő-testületnek 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kovács György polgármester: A 2015.évi önkormányzati beszámolókhoz, illetve a 

teljesítési adatokhoz kapcsolódóan el kell fogadni a közös hivatal zárszámadását is, melynek 

adatait az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

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,5 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

38/2016. (V. 30.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásával az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

5/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

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

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: Felkéri Hosnyánszki Jánosné PÜB elnököt, hogy ismertesse 

a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság a Nagydorog Nagyközség 

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

módosítást megtárgyalta, és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Kovács György polgármester: Az eredeti költségvetés 341 704 E Ft főösszeggel került 

elfogadásra. 

 

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

A   II. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 498 601 E Ft lett. 

 

Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.  

        

Kiadási előirányzat változás:   + 77 586 Ft      

 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2016. június 1. 

 

 

 

6/ Az önkormányzat 2015.évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása. 

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: Felkéri Hosnyánszki Jánosné PÜB elnököt, hogy ismertesse 

a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság a Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadását megtárgyalta és a képviselő-testületnek 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kovács György polgármester: Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdésében meghatározott jogkörében 

eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról köteles rendeletet alkotni. 

Rendelet tervezetünk tartalmazza a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal és a 

Nagydorogi Szivárvány Óvoda költségvetésének teljesítését is. 
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 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. 

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 2015. 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 összesített bevételünk főösszegének módosított előirányzata 498 601 ezer 

forint, mely 487 599 ezer forintban realizálódott. A kiadás 498 601 ezer forint módosított 

előirányzatból 399 330 ezer forint teljesült.Az önkormányzatnak 2015.évben a rendelkezésre 

álló bevételei fedezték a felmerült kiadásait. Fizetési kötelezettségeinek folyamatosan eleget 

tett. Hitel felvételére nem volt szüksége. 

Felkéri Príger József urat, hogy véleményezze a 2015. évi zárszámadást. 

Príger József tanácsadó: A vizsgálat kellő bizonyosságot szerzett arról, hogy az 

önkormányzat számviteli és bizonylati rendje megfelel a törvényi előírásoknak.  

A 2015. évi beszámolót a számviteli törvényben és az államháztartás számvitelében foglaltak 

alapján és az általános számviteli elvek szerint állították össze. A beszámolóban szereplő 

adatok megbízható reális képet adnak az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről. 

A beszámoló adataiból megállapítható, hogy az önkormányzat a beszámolási időszakban 

eredményesen gazdálkodott, melynek keretében növelte a vagyonának értékét, pénzügyi 

egyensúlyát biztosítani tudta, a fizetési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett, jelentős 

tartozásai nincsenek.  

Fentiek alapján javasolja, hogy a Képviselő-testület a 2015. évi beszámolót és az előterjesztett 

zárszámadási rendelet-tervezetet fogadja el.  



 12 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2016. június 1. 

 

 

7/ A vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet 

módosítása.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A tárgyban megjelölt rendelet a tulajdonjog átruházását a 

rendeletben meghatározott értékhatár felett a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvényben foglaltaknak megfelelően nyilvános versenytárgyaláshoz köti.  

Amikor önkormányzatunk ezt a rendeletet megalkotta, illetve az előkészítése idején még nem 

volt hatályban ugyanezen törvény 16. §-a, melynek értelmében a hasznosítás esetére is meg 

kell határozni egy értékhatárt, mely felett szintén nyilvános versenytárgyalás lefolytatása 

indokolt. Ezért szükséges a csatolt rendelet megalkotása. 

 

Az értékhatár megállapítása kétféle módon történhet:  

- a tulajdon átruházási értékhatárokra vonatkozó rendelkezéseknek a hasznosításra való 

kiterjesztésével, vagy 

- a hasznosítás esetére eltérő értékhatárok megszabásával. 

Az utóbbira teszek javaslatot, mivel a hasznosítás 15 évnél hosszabb időre a nemzeti 

vagyonról szóló törvény alapján nem lehetséges, így nem ugyanolyan jogokat nyer el a 

hasznosító, mint a tulajdonjogot véglegesen megszerző vevő. Emiatt hasznosítás esetében 

magasabb értékhatárokat meghaladó értékű vagyontárgy esetében teszek javaslatot nyilvános 

versenytárgyalásra, mint a tulajdon átruházás esetében. 

A nyilvános versenytárgyalás szabályait az önkormányzati vagyontárgy hasznosítása esetében 

is alkalmazni kell, ha a vagyontárgy (1) bekezdés szerinti értéke meghaladja 

- ingó és immateriális vagyon esetén a 8.000.000,-Ft-ot; 

- ingatlan vagyon esetén a                   15.000.000,- Ft-ot; 

- társasági részesedés esetén a             20.000.000,- Ft-ot.” 

 

Feke Lajos képviselő: Tehát mindenről a képviselő-testület dönt? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Ha öt évet meghaladja az időtartam abban az esetben a képviselő-

testület dönt. Ha 5 éven belüli az időtartam, akkor a polgármester. 



 13 

 

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 a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelet tervezetet támogatni 

szíveskedjenek! 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete 

A vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012. ( III.28. ) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2016. június 1. 

 

 

8/ Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi 

ellátásáról.  

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 96. §-ának 6) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok 

számára az elmúlt év gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 

értékelés készítésének, valamint képviselő-testület, illetve közgyűlés általi, minden év május 

31-ig történő megtárgyalásának kötelezettségét. Átadja a szót dr. Sátor Vera jegyzőnek. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, 

valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

10. számú melléklete tartalmazza, melynek figyelembe vételével a szociális ügyintéző és a 

Paksi Kistérségi Szociális Központ együttműködésében készült el a mellékelt beszámoló. 

Az átfogó értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés 

kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet az önkormányzat felé. Az 

önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és 

állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Jogszabály alapján a jegyző az előadó, de nem Ő 

készítette a beszámolót. Végerné Bakonyi Petra családsegítő a képviselő-testületi ülésen nem 

tud részt venni, ezért amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdés merül fel, arra az ülést 

követően 30 napon belül írásban válaszolunk. 

 

Kovács György polgármester: A beszámoló precízen el lett készítve. Az együttműködés a 

családsegítővel jó, Ő megítélése szerint Végerné Bakonyi Petra jól ellátja a feladatát. 
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Hosnyánszki Jánosné képviselő: Az óvoda vonatkozásában is többször kell felvenni a 

Petrával a kapcsolatot. Nagyon sajnálja, hogy külsős segítségét kell igénybe venni ahhoz, 

hogy egyes gyerekek körülményeit helyreállítsák. 

Sajnos egyre jobban növekszik az ilyen jellegű probléma. 

 

Feke Lajos képviselő: A jövőben megszűnik az óvodai beiratkozásra vonatkozó támogatás. 

Az önkormányzat nem tudna támogatást nyújtani valamilyen címen az óvodai 

beiratkozáshoz? 

 

Kovács György polgármester: Javasolja, hogy az egyebek napirendi pont keretében térjenek 

erre vissza. 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,5 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

39/2016. (V.30.) önkormányzati határozat  

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló átfogó 

értékelésről 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. 

§-ának (6) bekezdésében megjelölt szervnek küldje meg. 

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: 2016. május 31. 

Felelős: Kovács György polgármester, a 2. pont vonatkozásában:  dr. Sátor Vera jegyző 

 

 

 

9/ A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A polgármester az éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet 

követően, a zárszámadás rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti 

jóváhagyásra. 

 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja által a 2015. évben 

önkormányzatunknál lefolytatott ellenőrzésekről készített jelentést az előterjesztés melléklete 

tartalmazza. 

Az ellenőrzéseket követően jelentés készül, melyre a jegyzőnő intézkedési tervet készít és azt 

megküldi az Belső Ellenőrzési Osztálynak, valamint az illetékes ügyintézőnek/ügyintézőknek. 
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Hosnyánszki Jánosné képviselő: Sokszor változnak a jogszabályok, ezért is célszerűek az 

ellenőrzések. 
 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,5 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

40/2016. (V.30.) önkormányzati határozat  

a 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása   

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó éves 

ellenőrzési jelentést elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

10/ A „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2016. évi odaítélése.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete a tavalyi évben alkotta meg a „Nagydorog Nagyközség Bora” díjról szóló 2/2008. 

(II. 12.) ÖR. sz. rendeletét. A rendelet 3. §-a  határozza meg a díj odaítélésének feltételeit. 

 A feltételeknek megfelelő 2 fehér és 2 vörös borminta közül a szakértői bizottság az 3. számú 

vörös- és 2. számú fehérbort tartotta méltónak a „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 

elnyerésére. 

A rendelet értelmében a szakértői bizottság általi szakvélemény alapján a díjat a képviselő-

testület ítéli oda  egyszerű szótöbbséggel tartott nyílt szavazáson. 

 

Kovács Márk képviselő: Nagydorog Bora nem csak új bor lehet? 

 

Kovács György polgármester: Nem csak új bor lehet, ennek a tavalyi évben már 

utánanéztünk az önkormányzat erre vonatkozó hatályos rendeletében. 
 

Ismerteti a szakértői bizottság által elkészített szakvéleményt. 
 

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

hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,5 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

41/2016. (V.30.) önkormányzati határozat  

a „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2015. évi odaítéléséről 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján a 2016. évben a „Nagydorog Nagyközség Bora” díjat 

 

 fehérbor kategóriában       a Kecskeméti Tamás által megtermelt 2015. évjáratú  

vegyes fehér fajtájú borért 

vörösbor kategóriában        a Sarok Róbert  által megtermelt 2012. évjáratú  

Cabernet Sauvignon - Merlot –Kékfrankos fajtájú 

borért 

ítéli oda. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az oklevelek elkészíttetéséről és a 

díjak átadásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

a 2. pontban foglaltak tekintetében: 2016. június 30., az átadásra: 2016. július 24. 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

11/ Egyebek. 

 

Kovács György polgármester:  

- A piactér vonatkozásában ahhoz, hogy az ingatlan a pályázat benyújtásához 

megfeleljen a Balzsam Med Kft-től meg kell vásárolni 170 m2 –t területet.  

A mérnök által a kijelölés megtörtént. 

- Kamera rendszer működtetése, illetve nyomon követésével kapcsolatosan a 

rendőrséggel az együttműködési megállapodás ügyintézése folyamatban van.  

- PHG számlázás: A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

legutóbbi ülésén elhangzott, hogy a számlázást ezt követően nem a paksi szolgáltató 

végzi hanem az állam, ezért több hónapos csúszás várható ezen a téren. Ettől 

függetlenül jelenleg a szolgáltatás folyamatos. 

Kéri a lakosságot, hogy több hónapos kiszámlázásra számítsanak, mely szeptember-

október hónapban várható. 
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Feke Lajos képviselő: Lakatlan házaknál áll a szemét, kihez kell fordulni, mit lehet tennie ez 

ügyben a szomszédoknak? 

 

Kovács György polgármester: Attól függetlenül, hogy lakatlan, minden ingatlannak van 

tulajdonosa. Írásban kell jelezni az önkormányzat felé a felmerülő problémát, azt követően az 

önkormányzat részéről írásos felszólításra kerül sor. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Amennyiben kiderül, hogy nem vette igénybe a szolgáltató által 

minden évben biztosított lomtalanítást, akkor talán a járási hivatalhoz kell fordulni, de 

utánanéz a hatáskörnek. 

 

Kovács György polgármester: Kérése az, hogy írásban tegyenek bejelentést és azt követően 

meg fog történni a hivatalos ügyintézés. 

 

Feke Lajos képviselő: Visszatérne az óvodáztatási támogatásra. 

 

Kovács György polgármester: Véleménye szerint a szociális rendeletben kellene 

meghatározni. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A támogatás a 2 H és 3H gyerekekre vonatkozott. Első 

alkalommal 20 ezer forintot, majd félévente 10-10 ezer forintot kaptak. 

Az óvodás gyerekek létszáma 103 fő és ebből kb. 7 gyerek fizet ebédet, a többiek ingyen 

étkeznek. Az óvodáztatási támogatás nem egyszeri támogatást jelent. 

 

Kovács György polgármester: Mindenképpen a szociális rendeletben kell beépíteni, de ez 

számításai szerint 2 millió forintot jelent. 

 

Feke Lajos képviselő: Ő csak a 3 évesekre gondolt. 

 

Kovács György polgármester: Augusztusban térjenek rá vissza, akkor már látható lesz, 

hogy kb. mekkora összeg áll rendelkezésére az önkormányzatnak. 

 

Feke Lajos képviselő: A lakosság részéről történt megkeresés arra vonatkozóan, hogy az 

ingatlanuk előtti árkokat kiáshatják-e a vízelvezetés céljából?   

 

Kovács György polgármester: Nem, mert be kell szintezni, különben nem folyik el a 

csapadékvíz. 

 

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

16.05 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

   polgármester                          jegyző 


