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e-mail: nagydorogonk@axelero.hu 



Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi határozatokat fogadta el: 

 

 

 

1/2017. (I.11.) önkormányzati határozat  
A polgármester szabadsága ütemezésének 

jóváhagyása 

2/2017. (I.11.) önkormányzati határozat  
A nemzetiségi önkormányzattal kötött 

megállapodás felülvizsgálata 

3/2017. (I.11.) önkormányzati határozat  A 63-as főút mellett álló vadgesztenyefák 

lombkoronájának nyesése. 

4/2017. (I.11.) önkormányzati határozat  
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  - Külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése 

megnevezésű pályázathoz önerő biztosítása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Nagydorog Nagyközség Önkormányzat 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 polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a  

megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Kéri, hogy az alábbi napirendi pontot a  

meghívóban kiküldött napirenden felül tárgyalja meg a képviselő-testület 

„A 63-as főút mellett álló vadgesztenyefák lombkoronájának nyesése.” 

 

1.számú napirendi ponttal kapcsolatban a képviselő-testületi ülést megelőzően Feke Lajos 

képviselő úr részéről felmerült, hogy a rézsűkasza árajánlatának vonatkozásában valószínűleg 

téves ajánlat megküldésére került sor. Felvette a kapcsolatot az ajánlattevővel, ezért kéri a 

Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot  az egyeztetés végett 4. napirendként tárgyalják. 

 

 

A képviselő-testület a polgármester szóban módosított napirendi javaslatát egyhangúlag, 7 

igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 
 

1/ A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

2/ A nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata.  

( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

3 /   A 63-as főút mellett álló vadgesztenyefák lombkoronájának nyesése. 

 ( Írásos előterjesztés) 

Előadó: Kovács György polgármester  
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4/ A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

megnevezésű pályázathoz önerő biztosítása. ( 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/ A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A polgármester szabadsága tekintetében a döntési jogosultság 

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

képviselő-testületnek határozatban kell rendelkeznie minden év február 28-ig, az 

előterjesztésben leírtak figyelembevétele alapján. 

 

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

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

1/2017. (I.11.) önkormányzati határozat 

A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szabadsága 

ütemezését az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 
 

2/ A nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

értelmében a helyi önkormányzatokkal kötött, helyiséghasználatra és egyéb feltételek 

biztosítására, valamint a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos 

végrehajtási feladatok ellátására vonatkozó megállapodásokat minden év január 31-ig felül 

kell vizsgálni. A megállapodásban foglaltak módosítását nem javaslom. 

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

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

 

 

 



 5 

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

2/2017. (I.11.) önkormányzati határozat 

A nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma nemzetiségi 

önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, módosítani nem 

kívánja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 
 

3 /   A 63-as főút mellett álló vadgesztenyefák lombkoronájának nyesése. 

Előadó: Kovács György polgármester  

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A mellékelt levelezést folytattam a határozati javaslatban 

megjelölt helyi védettség alá tartozó fák lombkoronájának lenyesése tárgyában, melyet a 

Magyar Közút indítványozott, a sebességmérő kamerák beárnyékolása miatt.  

Sipos Péter okleveles erdőmérnök elkészítette a szakvéleményét, melyben leírta, hogy 3 db fa 

esetében- mivel kisebb ágakról van szó- lombfakadás előtt, de fagymentes időben az ágak 

eltávolíthatók. A negyedik fa esetében az úttest fölé hajló teljes koronát el kellene távolítani, 

mely nagyméretű sebzést okozna a fán, és valószínűleg néhány év alatt jelentősen romlana, 

ebből kifolyólag balesetveszélyessé is válna. Védett fáról van szó, évente kétszer történik 

permetezés, mely nem kevés költséggel jár. 

Az indítványt nem támogatom, tekintettel arra, hogy a kamerák elhelyezésekor a fák már ott 

voltak, állapotuk ismert volt a kamerák elhelyezésének elrendelője és kivitelezője előtt. 

 

Miczki Márton képviselő: Nemleges döntés esetén várható szankció? 

 

Kovács György polgármester: Nem, ugyanis többszörös egyeztetésre került sor, továbbá ha 

levágjuk a lombkoronát, akkor ki kell vágni a fát, melyet a szakvélemény is tartalmazz. 

 

Miczki Márton képviselő: A kamera nem helyezhető át 30 m –el? 

 

Kovács György polgármester: Ha a képviselő testület részéről megszületik a döntés akkor a 

szakvélemény, és a határozati javaslat megküldésre kerül Dr. Kuti István kapitány úrnak, és Ő 

továbbítja az illetékesek részére. Továbbiakban a döntés az Ő hatáskörök. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Nem egy hónap alatt nőttek meg a gesztenyefák. A BM 

részéről miért nem került sor olyan szakemberek kiküldésére, akik fel tudták volna mérni a 

terepet, illetve a lehetőségeket? Ezek alapján az Ő feladatuk megoldást találni. 

 

Kovács György polgármester: Egyeztetett az őrsparancsnok úrral és a kapitány úrral is, 

egyikük véleménye sem lett kikérve erre vonatkozóan. Központi döntés alapján került sor a 

kamera elhelyezésére. 
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Kovács Márk képviselő: Támogatja polgármester úr javaslatát. 

 

Balog Attila alpolgármester: Ő is támogatja a javaslatot. Nem a kamera ellen vagyunk, de a 

kihelyezéskor nem vették figyelembe azt sem, hogy védett fákról van szó. 

 

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 az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

3/2016. (I.11.) önkormányzati határozat 

 

A 63-as főút mellett álló vadgesztenyefák lombkoronájának nyesése. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az érintett fák 

tulajdonosa, a 63-as főút 26+231 km szelvényében található 3 db helyi védettség alatt álló 

vadgesztenyefa lombkoronájának nyesését nem támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 
4/ A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

megnevezésű pályázathoz önerő biztosítása.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

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

javasolom pályázat benyújtását. 

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető 

szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a 

térség gazdaságának fejlesztése. 

 

Mint a napirendi pontok elfogadásánál már elmondta Feke Lajos képviselő úr jelezte, hogy a 

rézsűkasza az árajánlatban 80, a traktor viszont csak 66 LE.  

Ezt követően felvette a kapcsolatot az árajánlatot adó cég képviselőjével, aki tájékoztatta, 

hogy elírás történt és rövid időn belül megküldésre kerül a módosított ajánlat. A kasza 

használatához elég a 36 LE. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Az első körben tájékoztatásként kiküldött anyagban 

nem volt pontos összeg megjelölve. Amennyiben nem nyerünk a pályázaton, abban az esetben 

is tervezzük a vásárlást? 

 

Kovács György polgármester: Jelen esetben csak pályázatról beszélünk. 
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Az igényelhető támogatás 10 millió forint, továbbá 10 millió forint önerőt kell az 

önkormányzatnak a 2017. évi költségvetésében biztosítani. Ebben az esetben bruttó 20 millió 

forintba kerülne az alapgép a 4 db munkaeszközzel együtt. 

Amennyiben nem nyerünk a pályázaton, és továbbra is gondolkodunk traktorvásárláson az 

külön megtárgyalandó napirend lesz. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Nem tudta a traktor márkáját sem. Miért ilyen nagy 

értékű a gép? Kell az önkormányzatnak ilyen komoly traktor? 

 

Kovács György polgármester: A kiküldött e-mail tartalmazta a gép márkáját is. Ez egy 

elismert márka. Tudja a dzsondér minőségét és árban kb. 1/3-a. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: De miért kell ilyen drága gép, termőföldet nem akarunk 

vele művelni. 

 

Kovács György polgármester: Az elvégzendő feladatokra egy komolyabb gépre van 

szükség. 

- árkok kaszálására rézsűkasza beszerezését tervezi, ebben az esetben csak az elmaradt 

részeket kell kézi erővel megoldani. 

- a traktor elejére szerelhető frontkaszával egyenes területek kaszálását lehet elvégezni.  

- Toló lappal a téli időszakban a hótolás is megoldható. 

  

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Az alkatrész utánpótlás mennyire megoldott? 

Továbbá csak egy cégtől lett árajánlat bekérve. 

 

Kovács György polgármester: Az alkatrész utánpótlás biztosított, valamint a garancia 3000 

üzemóra, vagy 3 év.  Mint már mondta árban 1/3-a a dzsondérnak és egy márkás elismert gép. 

Biztos lehet kínai gépet is vásárolni olcsóbban, de ő azt nem javasolná és támogatná. 

Az árajánlatot adó cég kizárólagos forgalmazója ezen márkának. ( A nyilatkozat a képviselő-

testületi anyag mellékleteként kiküldésre került) Kötött árak vannak, bármely régióban 

ugyanolyan árban vásárolható meg. 

A beszerzésre vonatkozó eszközök az előterjesztésben részletesen ismertetésre kerültek.  

Több funkciós munkaeszközről van szó. Bármilyen jellegű eszköz beszerezhető hozzá, nem 

csak kommunális, hanem ha úgy adódik mezőgazdasági is. 

 

Kovács Márk képviselő: Ő nem nehezményezi, hogy vásárol az önkormányzat traktort. A 

tájékoztatásként megküldött anyagban Ő csak az összeget kapta meg és azt, hogy mit nem 

akarunk venni. 

 

Kovács György polgármester: Ő mindenkinek kör email formájában előzetes tájékoztatás 

céljából megküldte az anyagot, melyet a visszajelzések alapján a többi képviselő teljes 

terjedelmében megkapott. 

 

Kovács Márk képviselő: Valóban egy jó minőségről beszélünk, Ő sem támogatja a kínai 

vagy MTZ traktor vásárlását. Felvette a kapcsolatot a KUBOTA cég két képviselőjével, 

mindegyikük a jelen árajánlatban szereplő árnál kedvezőbbet mondott. Ő is észrevette az 

rézsűkasza árajánlatainál a 80 LE megjelölését. Mint mondta támogatja a traktorvételt, de 

nem kéne frontkaszát és elől a kardánkimentet vásárolni, csak oldalkaszát. 

 

Kovács György polgármester: Ő a több funkció végett kérte a frontkaszát és a 3 pont 

függesztést, mert így toló lapot is tudunk rászerelni. 
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Kovács Márk képviselő: Azt is mondta az úr ahhoz, hogy a toló lapot feltegyék nem kell a 

frontkasza, illetve egyéb kiegészítés. 

 

Kovács György polgármester: Frontkasza biztos nem kell a toló lap felhelyezéséhez. 

Megoldható úgy is, de akkor szivattyút helyeznek rá, ami viszont megnehezíti az irányítást. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Árban hogyan lehet eltérés? 

 

Feke Lajos képviselő: Szerinte a képviselő úr által mondott ár nem tartalmazza a fronthajtást. 

Garancia ? Kötelező szerviz milyen formában működik? 

 

Kovács György polgármester: Garancia van rá, azt már korábban ismertette. A kötelező 

szerviznek van egy bizonyos tarifája, de konkrétat erre vonatkozóan most nem tud mondani. 

A képviselő úr által felvetett áreltérések – közben gyors számításokat végzett- a 

munkaeszközök hiányosságából adódnak. 

 

Kovács Márk képviselő: Számára a fronthidraulika még mindig kérdéses, véleménye szerint 

várjuk meg a javított árajánlatot. 

 

Kovács György polgármester: Megérkezett a javított árajánlat, melyet már továbbított a 

képviselők részére. 

 

Kovács Márk képviselő: A módosított árajánlatban akkor már a megfelelő LE szerepel? 

 

Kovács György polgármester: Igen. Ő javasolja a fronthidraulikát a további eszközök 

beszerzése céljából, illetve a frontkasza használata, valamint a toló lap irányítása végett.  

 

 

Kovács Márk képviselő: Még mindig lehetne azt csinálni, hogy elől nincs fronthidraulika és 

hátulra lehetne tenni egy ugyanilyen kaszát, mely megoldással már csökkenteni lehetne az 

árat. 

 

Kovács György polgármester: Ő tudja, hogy lehetne hátulra is, ami egy oldalra kinyúló 

kasza lenne. Frontkaszával szebben lehet füvet vágni, ugyanis a hátsó kaszánál letapossuk a 

vágandó felületet. 

Véleménye szerint a későbbi beszerzések végett szükségesek ezek az eszközök. 

Utólagos beszerzés esetén nagyobb költségvonzata lenne. 

 

Kovács Márk képviselő: Maga az a tény, hogy letapossa a vágandó területet egyszer fordul 

elő, mert utána már be tud állni a levágott területre. 

 

Kovács György polgármester: De alapból nem lehet vele szűk területeket vágni, hiszen az 

oldalkasza esetén kell a traktor szélessége plusz a kasza szélessége. 

Még a frontkasza esetében elég a traktorszélesség is. 

Továbbá ezen a téren csökkenne a kézi munkaerő valamint a velejáró anyaköltség is. 

A közmunkások más munkára is alkalmazhatóak lennének, nem csak fűvágásra. 

 

Kovács Márk képviselő: Ő azt megérti, hogy a kézimunkaerőt is tudjuk mentesíteni,valamint  

az alapgépet és a szükséges eszközöket támogatja is. Extrákkal nem ért egyet, ugyanis azzal 

csökkenthető lenne a beszerzési ár, tehát kevesebb összeget kellene az önkormányzatnak 

hozzátenni. 
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Kovács György polgármester: Véleménye szerint a költségvetés nem indokolja a tervezett 

eszközbeszerzés csökkentését. Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még 

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, 

vélemény nem volt. 

 

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

4/2017. (I.11.) önkormányzati határozat 

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megnevezésű 

pályázathoz önerő biztosítása 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

megnevezésű pályázati kiírásra, az alábbi célra:  

KUBOTA M6060 CAB típusú erőgép és a hozzá tartozó munkagépek beszerzése. 

2. Az igényelt támogatási összeg: 10 millió,- Ft 

3. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához a projekt összköltségének az 

igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő, azaz 10 millió,- Ft összegű 

önerőt biztosít a 2017. évi költségvetésében. 

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

határozatban és az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 
 

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

15.50 órakor bezárta. 

 

Kmf 

 

 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

   polgármester                         jegyző 


