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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: 

 

 

 

66/2016. (XI.14. ) önkormányzati határozat  
a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadása 

 

67/2016. (XI.14. ) önkormányzati határozat  
A Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal költségvetésének módosítása 

 

68/2016. (XI.14. ) önkormányzati határozat  
Az önkormányzat fél éves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató 
 

69/2016. (XI.14. ) önkormányzati határozat  
A köztemetőben fizetendő díjak  

mértékének felülvizsgálata tárgyában 

 

70/2016. (XI.14. ) önkormányzati határozat  
A helyi adókról szóló önkormányzati  

rendelet felülvizsgálata tárgyában 

 

71/2016. (XI.14. ) önkormányzati határozat  
Az általános iskolai körzetek 

véleményezése 

 

72/2016. (XI.14. ) önkormányzati határozat  
Közútkezelői hozzájárulás a 7044 

Nagydorog, Vasvári Pál u. 47. sz., hrsz.: 

520 alatti ingatlanon létesítendő kétállásos 

önkiszolgáló autómosó megközelítését 

biztosító útcsatlakozásának kialakításához 

 

73/2016. (XI.14. ) önkormányzati határozat  
Közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

 

74/2016. (XI.14. ) önkormányzati határozat  
Nagydorog víziközmű rendszerek 2017-

2031. évi Gördülő Fejlesztési Terve 

Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz történő 

benyújtásával kapcsolatos döntésének 

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

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 11/2016.  

(XI.17.) önkormányzati 

rendelete 

 

Az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 

2/2016. ( II.24. ) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Hatályba lépésének 

napja:  

2016. november 18. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2016. november 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Nagydorog Nagyközség Önkormányzat tanácskozóterme  

7044 Nagydorog, Kossuth L.u. 81. 

 

 

Jelen vannak: Kovács György polgármester, 

   Balog Attila alpolgármester, 

Feke Lajos, 

Hosnyánszki Jánosné, 

                                   Miczki Márton képviselők 

 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző 

     Príger József tanácsadó 

      

Kovács György: Tisztelettel köszönti a megjelenteket.  

 

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

ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Borbélyné Töttösi  

Ágnes és Kovács Márk képviselők távolmaradásukat előzetesen bejelentették. Javasolja az  

egyebek napirendi ponton belül az alábbi napirend megtárgyalását. 

„Nagydorog víziközmű rendszerek 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terve Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával kapcsolatos  

döntésének meghozatala. „ 

 

Megkérdezi, hogy a szóban tett kiegészítéssel együtt 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./  Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

2./ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 
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3./ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016. (II.24.) Önkormányzat rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

4./ Tájékoztató az önkormányzat féléves gazdálkodásáról. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

5./ A sírhely megváltási díjak felülvizsgálata. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

6./ A helyi adók mértékének felülvizsgálata. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

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

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

8./ Közútkezelői hozzájárulás a 7044 Nagydorog, Vasvári Pál u. 47. sz., hrsz.: 520 

alatti ingatlanon létesítendő kétállásos önkiszolgáló autómosó megközelítését 

biztosító útcsatlakozásának kialakításához. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

9./ Általános célú közmeghallgatás kitűzése. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

10./ Egyebek. 

 

10.1/ Nagydorog víziközmű rendszerek 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terve 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával 

kapcsolatos döntésének meghozatala. ( 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, az alábbi szóbeli kiegészítést tenné 

a leírtakhoz. A Görgey utcában a kivitelezés megkezdődött.  

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

következő határozatot hozza: 

 

 

66/2016. (XI. 14. ) 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 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 2016. I. féléves teljesítési adatokhoz kapcsolódóan a 

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését is módosítani szükséges, amiről az 

öt önkormányzatnak határozatot kell hoznia.  

A módosítás indoka az, hogy a köztisztviselők részére az állam által nyújtott bérkompenzáció 

összegét be kell tervezni a költségvetésbe mind kiadási, mind bevételi oldalon. Június 30-ig 

ez 943 166 Ft összeget jelent. Kiadási oldalon a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő 

járulékok előirányzatai változtak. Bevételi oldalon az intézményfinanszírozás, mert ezt az 

összeget Nagydorog önkormányzata kapja meg a nettófinanszírozásban és átadja a közös 

hivatal részére. 

Összességében főösszegünk 946 291.-Ft-tal növekedett. 

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: 
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67/2016. (XI. 14.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének az előterjesztés mellékletében foglalt 

módosításával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

3./ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016. (II.24.) 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 Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. ( II.24. ) önkormányzati rendelet 

módosítását megtárgyalta, és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kovács György polgármester: Az eredeti költségvetés 349 885 909 Ft főösszeggel került 

elfogadásra. 

 

Az  I. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 449 677 888 Ft-ra változott.  

 

Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.  

        

Bevételi előirányzat változás:     +  99 791 979 Ft 

 

Kiadási előirányzat változás:                           +  99 791 979 Ft      

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 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. ( II.24. ) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2016. november 18. 
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4./ Tájékoztató az önkormányzat féléves gazdálkodásáról. 

 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 az önkormányzat féléves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és a képviselő-testületnek egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Kovács György polgármester: A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 

1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés c) pontja alapján a polgármester gazdálkodási 

feladata és hatásköre, hogy tájékoztatja a képviselőtestületet az önkormányzat évközi 

gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi 

helyzetéről. Jogszabály nem írja elő, hogy a féléves gazdálkodásról kötelező beszámolót 

készíteni. Viszont a polgármester –az 1991. évi XX. törvény alapján – évente legalább egy 

alkalommal tájékoztatja a képviselő testületet a teljesítésről. A tájékoztató a június 30-i 

állapotnak megfelelő bevételi és kiadási tényszámok alapján került összeállításra, mely 

tartalmazza a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagydorogi Szivárvány Óvoda 

költségvetésének teljesítését is. 

Az önkormányzatnak az első félévben rendelkezésre álló bevételei fedezték a felmerült 

kiadásait. Fizetési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett. Hitel felvételére nem volt 

szüksége. 

Felkéri Príger József urat, hogy véleményezze a tájékoztatót. 

 

Príger József tanácsadó: Az előterjesztett tájékoztató táblázataiban foglalt adatok a június 

30-ig realizált és feldolgozásra került bevételeket és kiadásokat tartalmazzák. Az 

összehasonlíthatóság érdekében a beszámoló számszaki adatokat tartalmazó táblázatait 

a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben állították össze.  

Az önkormányzat 2016. évi költségvetés elfogadásakor a pénzügyi egyensúlyát a számításba 

vehető bevételek, valamint az előző évi költségvetési maradvány, - mely megközelítőleg 80 

millió forint- figyelembevételével teremtette meg. Az első félévi gazdálkodása során a fizetési 

kötelezettségeinek teljesítéséhez a tervezett pénzeszközök rendelkezésre álltak.  

A beszámoló tartalmi és formai szempontból tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyet a 

vonatkozó törvény a tájékoztatási kötelezettség teljesítéseként előír, továbbá azokat az 

információkat, amelyek az I. félévi költségvetési gazdálkodás, a pénzügyi helyzet reális 

megítéléséhez szükségesek.  

Az önkormányzat az első félévi gazdálkodása során a jelentkező fizetési kötelezettségeinek 

folyamatosan eleget tett, a pénzügyi egyensúlyát a rendelkezésére álló saját források 

igénybevételével biztosította, kötelezettségekkel járó külső források igénybevételére nem 

került sor. 

Az előzőekben foglaltak alapján javaslom a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. I. 

félévi gazdálkodásáról készített tájékoztatójának az elfogadását. 

 



 9 

Kovács György polgármester: Príger úr által megemlített pénzmaradvány tartalmazza a 17,5 

millió forintot, mely a Görgey utcai pályázat finanszírozását tartalmazza, tehát a maradvány 

ennyivel csökken. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Mivel ez az utolsó képviselő-testületi ülés, melyen 

részt vesz, ezért elköszön a testület tagjaitól és további munkájukhoz sok sikert kíván. 

 

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

kapcsolatban hozzászólása, kérdése. 

Megállapítja, hogy több 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: 

 

68/2016. (XI. 14.) önkormányzati határozat 

az önkormányzat fél éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat fél éves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul 

veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

5./ A sírhely megváltási díjak felülvizsgálata.  

 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 sírhely megváltási díjak 

felülvizsgálatát megtárgyalta, és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kovács György polgármester: A temetőkről, és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 40. §-ának (3) bekezdése kötelezővé teszi az önkormányzati tulajdonban levő 

köztemetőre önkormányzati rendeletben meghatározott temetkezési díjak mértékének 

évenkénti felülvizsgálatát.  

A temetkezéssel kapcsolatos díjak mértékét a temetőkről és a temetkezésről szóló 

8/2000.(XI.1.) ÖR. rendelet melléklete tartalmazza, ezeket nem javaslom változtatni.  

 

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! 

 



 10 

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

következő határozatot hozza: 

 

69/2016. (XI.14.) önkormányzati határozat 

a köztemetőben fizetendő díjak mértékének felülvizsgálata tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetőben fizetendő 

díjak mértékét felülvizsgálta, annak eredményeként a temetőről és a temetkezésről szóló 

8/2000. (XI. 1.) ÖR. rendeletét módosítani nem kívánja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

6./ A helyi adók mértékének felülvizsgálata.  

 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 helyi adók mértékének 

felülvizsgálatát megtárgyalta, és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

 

Kovács György polgármester: A helyi adók mértékét a helyi adókról szóló 5/2014.(VII.25.) 

önkormányzati rendelet tartalmazza, ezeket nem javaslom változtatni.  

 

Ezen felül az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény 

85. §-a 2017. január 1.-jei hatálybalépéssel a következő rendelkezést iktatta be a helyi adókról 

szóló 1990. évi C. törvénybe (Htv.): 

 

„85. § A Htv. 7. §-a a következő g) ponttal egészül ki: 

(Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy:) 

"g) az adóalap fajtáját, az adó mértékét, a rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy 

állapíthatja meg, hogy azok összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, 

az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az 

adóalanyok teherviselő képességének." 

Ennek megfelelően a helyi adóról szóló önkormányzati rendeletünket át kell tekintenünk 

abból a szempontból, hogy mind az adóalap fajtája, mind az adó mértéke, mind a rendeleti 

adómentesség és adókedvezmény összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi 

sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles 

körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének. 

Figyelembe véve és végig vizsgálva mindezen követelményeket megállapítható, hogy helyi 

adóról szóló önkormányzati rendeletünk ezen követelményeknek jelenleg is megfelel, így 

annak módosítása nem szükséges. 

 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/151436#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979#sid40192
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979/tvalid/1920.1.1./tsid/599296
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Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása, 

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

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

70/2016. (XI. 14.) önkormányzati határozat 

a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 

önkormányzati rendeletét, azon belül a helyi adók mértékét, és a rendeletnek a helyi adókról 

szóló 1990. évi C. törvény 2017. január 1. napjától hatályos 7. § g) pontjának való 

megfelelését felülvizsgálta, annak eredményeként a helyi adókról szóló önkormányzati 

rendeletét módosítani nem kívánja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

7./ Az általános iskolai körzetek véleményezése.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A Tolna Megyei Kormányhivatal megküldte a település 

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

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

megállapításhoz a Kormányhivatalnak be kell szereznie a települési önkormányzatok 

véleményét.  

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

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

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

71/2016. (XI.14.) önkormányzati határozat  

Az általános iskolai körzetek véleményezése 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

vonatkozásában egyetért az általános iskolai körzetek kialakításával az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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8./ Közútkezelői hozzájárulás a 7044 Nagydorog, Vasvári Pál u. 47. sz., hrsz.: 520 

alatti ingatlanon létesítendő kétállásos önkiszolgáló autómosó megközelítését 

biztosító útcsatlakozásának kialakításához.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A Hanolfer Kft. (7030 Paks, Dankó Pista u. 25/a.), mint 

építtető megbízásából eljárva Garamvölgyi László tervező a mellékelten csatolt 

tervdokumentáció alapján a 7044 Nagydorog, Vasvári Pál u. 47. sz., hrsz.: 520 alatti 

ingatlanon létesítendő kétállásos önkiszolgáló autómosó megközelítését biztosító 

útcsatlakozásának kialakításához a helyi közútkezelő hozzájárulását kérte, a közúti 

közlekedésről szóló törvény alábbi rendelkezéseire hivatkozva. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. §-ának (1) bekezdés b) pontja alapján 

a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges belterületen - a közút mellett - ipari, 

kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, 

bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban, vagy 

a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű 

építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két 

méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához. 

 

Ugyanezen § (2)  bekezdése értelmében: ha a közút kezelője a feltételek teljesítéséhez is 

köthető hozzájárulását megtagadja, vagy a kérelmező az előírt feltételeket sérelmesnek tartja, 

a kérelmező a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely a tevékenységet engedélyezheti és 

feltételekhez kötheti vagy a közút kezelője által előírt feltételeket módosíthatja. 

A (2a)  bekezdése alapján, ha a közút kezelője az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás iránti 

kérelem előterjesztésétől számított 21 napon belül nem nyilatkozik, akkor a hozzájárulást 

megadottnak kell tekinteni. 

A törvény 33. § (1) bekezdés bb) alpontja alapján a helyi közút kezelője a helyi 

önkormányzat, és mivel ezen típusú közútkezelői hozzájárulás esetén hatáskör átruházásra 

nem került sor, így a közútkezelői hozzájárulás megadására jelen kérelem vonatkozásában a 

képviselő-testület bír hatáskörrel. ( Forgalmi rend változásról van szó. ) 

 

Miczki Márton képviselő: Az utolsó 30 métert kellene lezárni? 

 

Kovács György polgármester: Igen az egyirányú útszakasz déli végétől a paksi útig és el is 

bontják. 

 

Miczki Márton képviselő: Az „S” alak maradna meg. 

 

Kovács György polgármester: Igen. A megkeresésre 21 napon belül reagálni kell. 

Véleménye, hogy támogassák a kivitelezést, mivel ebben az esetben egy újabb szolgáltatás 

lesz biztosított Nagydorogon. 

 

Miczki Márton képviselő: Nyomsáv változás lesz? 

 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/2108#sid700672
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Kovács György polgármester: A vázrajzon szélesebbnek látszik. 

 

Feke Lajos képviselő: Az egyirányúság megmaradna? 

 

Kovács György polgármester: Igen megmaradna. A közútkezelői hozzájárulás az alábbi 

feltételekkel kerülne megadásra.  

- a terv szerinti útbontással járó teljes költség,  

- a bontás során keletkezett hulladék tárolásával és elszállításával kapcsolatos költség, 

-  és az útbontás során keletkezett terület befüvesítésének költsége a kérelmezőt terheli. 

- a munkával érintett terület fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkezett károkét az 

igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Nem gondolja, hogy gondot fog jelenteni, sőt véleménye 

szerint a közlekedés szabályozottabb lesz. 

 

Balog Attila alpolgármester: Meglátása szerint biztonságosabb lesz így a közlekedés. 

 

Kovács György polgármester: Ő az előterjesztésben foglalt „A” változtatot javasolja 

elfogadásra. 

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 a beszámoló elfogadására! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

72/2016. (XI. 14.) önkormányzati határozat 

Közútkezelői hozzájárulás a 7044 Nagydorog, Vasvári Pál u. 47. sz., hrsz.: 520 alatti 

ingatlanon létesítendő kétállásos önkiszolgáló autómosó megközelítését biztosító 

útcsatlakozásának kialakításához 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés bb) alpontjában biztosított hatáskörében eljárva, 

ugyanezen törvény  42/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján közútkezelői hozzájárulást ad a 

7044 Nagydorog, Vasvári Pál u. 47. sz., hrsz.: 520 alatti ingatlanon létesítendő kétállásos 

önkiszolgáló autómosó megközelítését biztosító útcsatlakozásának kialakításához, az 

előterjesztés mellékletében foglalt tervdokumentáció szerinti kialakításnak megfelelően. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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9./ Általános célú közmeghallgatás kitűzése.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében évente 

legalább egy alkalommal kötelező közmeghallgatást tartani. Ezen kötelezettségünknek eleget 

téve kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! 
 

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

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

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására! 

 

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

következő határozatot hozza: 
 

73/2016. (XI. 14.) önkormányzati határozat 

Közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

2016. december 6-án 17.00 órakor általános célú közmeghallgatást tart – képviselő-

testületi üléssel egybekötve -. 

A közmeghallgatás helye: Sportcsarnok Klubhelyisége 

 

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

lakosságot a helyben szokásos módon értesítse. 

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: 2016. november 21. 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

10./ Egyebek. 

 

10.1/ Nagydorog víziközmű rendszerek 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terve 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával 

kapcsolatos döntésének meghozatala.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: A 2017-2031. évi GFT elkészítéséhez, a felújítási pótlási 

munkák költségeinek kalkulálásához, a benyújtáshoz, az alábbi nyilatkozatok, megbízások, 

ill. határozatok szükségesek: 

A 2011. évi CCAX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 

kötelezettségek végrehajtása érdekében az Önkormányzat/ Önkormányzat, mint ellátásért 

felelős nevében eljáró megbízza a MEZŐFÖLDVÍZ Kft-t 
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- a 2017-2031. évi GFT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő 

benyújtásával, valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az 

Önkormányzatot. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (ÍÍ.27.) Korm. rendeletbe foglalt, GFT 

elkészítéséről szóló VII1/A. fejezet, 90/D.§ (9) bekezdése szerint 

,, A Tervben figyelembe kell venni a területrendezési tervekben és a vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervben megfogalmazott fejlesztési igényeket, illetve be kell mutatni azok teljesítését." 

 

A 2017-es várható bérleti díjakon, valamint a 2016-os GFT-ben jóváhagyott tartalékoláson 

kívül, az Önkormányzat milyen összegű anyagi forrással rendelkezik a korábbi évek során a 

bérleti díjakból ill. egyéb, víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrásból, melyek a 2011. 

évi CCIX. törvény l8.§-a alapján elkülönített számlán kezelendők és a víziközmű rendszer 

felújítására, pótlására és fejlesztésére használandók. 

Határozat a 2017-2031. évi GFT elfogadásáról 

 

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

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

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

74/2016. (XI.14.) önkormányzati határozat 

Nagydorog víziközmű rendszerek 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terve Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával kapcsolatos 

döntésének meghozatala 

1./Nagydorog Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselő testülete megbízza 

a MEZŐFÖLDVÍZ Kft-t a melléklet szerinti Nagydorogi víziközmű rendszerek 2017-2031. 

évi GFT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, 

valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az 

Önkormányzatot. 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselő testülete 

nyilatkozom, hogy a melléklet szerinti Nagydorogi víziközmű rendszerek 2017-2031. évi 

Gördülő Fejlesztési Terve a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

településünket érintő részével összhangban van. 

 
2./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselő testülete a 

melléklet szerinti Nagydorogi víziközmű rendszerek 2017-2031. évi GFT-vel kapcsolatban 

nyilatkozom, hogy a 2017-es várható bérleti díjakon, valamint a 2016-os GFT-ben jóváhagyott 

tartalékoláson kívül, az Önkormányzat/ellátásért felelősök   nevében   eljáró   ill.   az   általa   

képviselt   ellátásért   felelős   Önkormányzatok nulla forint összegű, a korábbi évek során 

felhalmozott víziközmű fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással rendelkezik/rendelkeznek, 

melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán/számlákon kezel és a 

víziközmű rendszerek felújítására, pótlására és fejlesztésére használ. 
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  3./Nagydorog Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselő testülete a 

melléklet szerinti Nagydorogi víziközmű rendszerek 2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási 

tervét elfogadja. 

 

 4./Nagydorog Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselő testülete a 

melléklet szerinti Nagydorogi víziközmű rendszerek 2017-2031. évi GFT beruházási tervét 

elfogadja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Kovács György 

 

10.2  

 

Kovács György polgármester: A sportpálya melletti fák kivágását április 18-án már 

tárgyalta a képviselő-testület, melyre vonatkozóan határozat hozatalra került sor. Az akkor 

megbeszéltek, illetve a határozatban foglaltak alapján nem történt meg a kivitelezés. Ismerve 

a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állásfoglalását, továbbá lakossági bejelentés alapján 

felmért helyzetet, ismételten felveszi a kapcsolatot vállalkozókkal és a fa kitermeléséért – 

annak árán felül- egy mindkét fél számára elfogadható összegben megállapodást kötni. 

 

Busz: Az IVECO kisbusz –mivel lejárt az 5 év- az adminisztrációs teendők elvégzése után az 

önkormányzat tulajdonát képezi. Korábban a Dunacenter Kft-vel folytatott tárgyalásokat, de 

sajnos a mai napig nem született megegyezés. A Hilcz és Fia Kft. Kakasdon ( Mazda ) 

elvégezte a hivatalos értékbecslést, így  az önkormányzatnak mint tulajdonosnak lehetősége 

van az értékesítésre. Azt követően az elképzelése egy billencs kisteherautó vásárlása, illetve a 

későbbiekben amennyiben pályázat alapján adott lesz a lehetőség egy kistraktor beszerzése, 

melyhez a maradék pénzt, mint önerőt gondolja beforgatni. 

 

058/1 hrsz-ú terület (Dobosi Gábor és Dobosiné Fülöp Magdolna):  a vázrajz megérkezett a 

földhivataltól. Ügyvéd úr a közös tulajdont megszüntető telekalakítási szerződést el fogja 

készíteni, mely tervezetet a képviselő-testületnek természetesen meg kell tárgyalnia. 

 

A 0194. hrsz. alatti ingatlan ügye: A Szekszárdi Törvényszék a Nagydorog külterület 0194 

hrsz. alatti ingatlan peres ügyében jogerős döntést hozott, helybenhagyva a Paksi Járásbíróság 

ítéletét.  Ennek megfelelően Ügyvéd úr által a felszólítás írásban megtörtént, melyben a 

határidő a használatot akadályozó tárgy/tárgyak eltávolítására a levél kézhezvételétől 

számított 5 nap belül meg kell, hogy történjen. Amennyiben Stadler Istvánné a 

kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzat a munkát elvégzi, és a felmerülő 

költségeket továbbszámlázza részére. 

 

Az AQUAINVEST Kft. peres ügy: Az Aquainvest Kft. az önkormányzattal szemben  2 millió 

forintot követel szerződésszegés jogcímen. A követelés részükről nem fedi a valóságot, 

ugyanis az előző képviselő-testület a Mezőföldvíz kft-vel nem kötött szerződést mindaddig, 

amíg nem volt tisztázott, hogy a Dunaág Kft. nem jogosult szolgáltatást végezni. 

Választott Bíróság előtt van az ügy, ez idáig a végzés nem érkezett meg. 

 

Felvetődött benne, hogy nem lenne-e célszerű Nagydorognak egy falusi/nagyközségi induló.  

Javasolná egy pályázat kiírását erre vonatkozóan. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Milyen céllal? 



 17 

 

Kovács György polgármester: Legyünk büszkék arra, hogy Nagydorogiak vagyunk. Valami 

vidám témában gondolkodjanak. E-mailban várja a képviselő-testület tagjainak 

állásfoglalását. 

 

Feke Lajos képviselő: Fakivágást támogatja, természetesen elfogadható kereteken belül. 

TOP-os pályázatok vonatkozásában van- e polgármester úrnak információja? 

 

Kovács György polgármester: A TOP-os pályázatok terén egyelőre nincs információja.  

 

Feke Lajos képviselő: Bursa pályázat? 

 

Kovács György polgármester: Meghosszabbították a benyújtási határidőt 2016. november 

15-ig. A képviselő-testületnek azt követően kell döntést hoznia a beadott pályázatokra 

vonatkozóan. 

 

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

16.45 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

   polgármester                          jegyző 


