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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.hu 



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

 

 

 

5/2017. (I.26.) önkormányzati határozat  
Ravatalozó felújítása pályázat benyújtása 

a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítványhoz 

 

6/2017. (I.26.) önkormányzati határozat  
Kerékpár út építése pályázat benyújtása a 

Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítványhoz 

 

7/2017. (I.26.) önkormányzati határozat  
Nagydorogi Közösségi Ház építési 

engedélyezési terveinek elkészítése 

pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítványhoz 

 

8/2017. (I.26.) önkormányzati határozat  
Lord zenekar fellépési díja pályázat 

benyújtása a Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítványhoz 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. január 26-án 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 meghívóban kiküldött napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

1/ Ravatalozó felújítása pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítványhoz. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

2/ Kerékpár út építése pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítványhoz. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

3/ Nagydorogi Közösségi Ház építési engedélyezési terveinek elkészítése pályázat 

benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz.  

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

4/ Lord Zenekar fellépési díja pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítványhoz. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 
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N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  

 
 

1/ Ravatalozó felújítása pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítványhoz.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 

Kovács György polgármester: A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2016. év 

decemberében pályázatot írt ki a térség-, infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás 

tárgyában. 

Az Alapítvány Alapító Okiratában rögzített céloknak megfelelően a 2016-os évben a 

Miniszterelnökség által nyújtott támogatási lehetőségek keretein belül segítséget kíván 

nyújtani a települések, vagy azok társulásai számára a helyi lakosság jelentős részét érintő, az 

életminőség és életbiztonság javítását, a településközösség működési feltételeinek fejlesztését 

szolgáló, valamint az energetika racionalizálási projektek megvalósítását támogató 

fejlesztésekhez, különös tekintettel a Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartását segítő helyi 

szolgáltatások feltételrendszerének létrehozására. 

 

A 2. 3. 4. 5. ablak a támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul:  

 

Projekt elszámolható összköltsége (mft) Támogatás intenzitás % 

0-5 95 

5-15 85 

15 felett 75 

 

A támogatás összege a 2. 3. 4. 5. ablak esetében: max. 30 millió Ft. 

 

A 6. ablak pályázatainál a támogatás elszámolható összköltsége településenként maximum 5 

millió forint, mértéke: 95%. 

 

A 7. ablak pályázatainál a támogatás elszámolható összköltsége maximum 1 millió forint, 

mértéke: 100%. 

 

Egy pályázó (egy fenntartó) egy pályázati fordulóban az alábbiak szerint nyújthat be 

pályázatot az 1-5. ablakok tekintetében: 

 vagy 1 db pályázatot bármely ablakban, 

 vagy 2 db pályázatot két különböző ablakban, amelyek együttes támogatási 

összege max. 30 MFt  lehet, megjelölve a köztük lévő prioritást. 

A 6., 7. ablakban pályázónként egy-egy pályázat adható be., így összességében maximum 4 

db pályázat adható be településenként! 

 

A pályázatok személyes benyújtásának határideje: 2017. január 31-én 1600 –ig. A postára adás 

időpontja legkésőbb 2017. január 31-én 2400 – ig történhet. 

 

A fenti feltételekkel javasolja, hogy az önkormányzat az alábbi pályázatokat nyújtsa be: 
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Az életminőséget javító beruházások keretén belül:  
 

Ravatalozó felújítása 

 

A meglévő épület átalakítása a helyiséget nem érintené. A tervezett előtető alatti felület a 

terepszinten kerül elhelyezésre, akadálymentesen megközelíthető lenne. A bejárati rossz 

állapotú előlépcső helyett új térkövezett lépcső és pihenő kerülne megépítésre. A beruházás 

bruttó bekerülési költsége: 11.854.658 Ft, ebből a támogatás összege az elszámolható 

költségek 85 %-a, azaz 10.076.459 Ft, az önkormányzat által vállalt saját forrás 15.%, azaz 

1.778.199 Ft.  

A tulajdonviszonyok ezidáig rendezetlenek voltak, mely a Földhivatalnál ügyintézés alatt van.  

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 csatolt határozati javaslatot szíveskedjenek 

elfogadni! 

 

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

határozatot hozza: 

 

5/2017. (I.26.) önkormányzati határozat 

Ravatalozó felújítása pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítványhoz 

 

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

pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2016. évi kiírására a 

Ravatalozó felújítása, a 2-es „Az életminőséget javító beruházások” pályázati ablak 

kiírására. A megvalósítás helye: Nagydorog község közigazgatási területe. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti pályázathoz önrészként a bruttó bekerülési 

költség 15 %-át: 1.778.199,-Ft-ot a tárgyévi költségvetése terhére biztosít. 

3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos adminisztratív 

teendők lebonyolításával és a pályázat benyújtásával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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2/ Kerékpár út építése pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítványhoz.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester:  

 

Biztonságos életvitelt segítő beruházások keretén belül: 
 

Kerékpár út építése 

 

A kerékpárút a Vörösmarty utca és a Kossuth L. utca közti részen kerülne kialakításra. 

Az önkormányzat saját erőből a tavalyi évben már a leendő kerékpárút nyomvonalát 

kialakította, és zúzott kővel feltöltötte. Ahhoz, hogy a funkcióját be tudja tölteni szükséges a 

felület aszfaltozása, illetve a közvilágítás kialakítása. A beruházás bruttó bekerülési költsége 

14.610.765,-Ft, ebből a támogatás összege az elszámolható költségek 85 %-a, azaz 

12.419.150 Ft, az önkormányzat által vállalt saját forrás 15%, azaz 2.191.615 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 csatolt határozati javaslatot szíveskedjenek 

elfogadni! 

 

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

határozatot hozza: 

 

6/2017. (I.26.) önkormányzati határozat 

Kerékpár út építése pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítványhoz 

 

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

pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2016. évi 

kiírására a Kerékpár út építése, a 3-as. „Biztonságos életvitelt segítő beruházások” 

pályázati ablak kiírására. A megvalósítás helye: Nagydorog község közigazgatási 

területe. 

 

2. A Képviselő-testület az 2. pont szerinti pályázathoz önrészként a bruttó bekerülési 

költség 15 %-át: 2.191.615,-Ft-ot a tárgyévi költségvetése terhére biztosít. 

3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

adminisztratív teendők lebonyolításával és a pályázat benyújtásával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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3/ Nagydorogi Közösségi Ház építési engedélyezési terveinek elkészítése pályázat 

benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 

Kovács György polgármester:  

 

A Paksi Társadalmi Tanács Koordinációs Munkacsoportjához benyújtott projektötletek 

részletes terveinek elkészíttetése kereten belül:  

 

Nagydorogi Közösségi Ház építési engedélyezési terveinek elkészítése 

 

Nagydorog központi szerepet tölt be a mikrotérségben. Közel 20 éve lebontásra került a 

művelődési ház, mely óriási hiányt tölt be a település életében. A művelődési házaknak mára 

az a szerepük, hogy a lakosság nagy részének nyújtsák egyrészt a kultúra, különösen a társas, 

közösségi művelődés, másrészt kulturált társas együttlét lehetőségét. 

A beruházás bruttó bekerülési költsége: 4.953.000 Ft., ebből a támogatás összege az 

elszámolható költségek 95 %-a, azaz 4.705.350 Ft, az önkormányzat által vállalt saját forrás 5 

%, azaz 247.650 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 csatolt határozati javaslatot szíveskedjenek 

elfogadni! 

 

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

határozatot hozza: 

 

7/2017. (I.26.) önkormányzati határozat 

Nagydorogi Közösségi Ház építési engedélyezési terveinek elkészítése pályázat 

benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz 

 

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

pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2016. évi 

kiírására a Nagydorogi Közösségi Ház építési engedélyezési terveinek elkészítése, a 6-

os. „A Paksi Társadalmi Tanács Koordinációs Munkacsoportjához benyújtott 

projektötletek részletes terveinek elkészíttetése” pályázati ablak kiírására. A 

megvalósítás helye: Nagydorog község közigazgatási területe. 

 

2. A Képviselő-testület az 3. pont szerinti pályázathoz önrészként a bruttó bekerülési 

költség 5 %-át: 247.650,-Ft-ot a tárgyévi költségvetése terhére biztosít. 

3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

adminisztratív teendők lebonyolításával és a pályázat benyújtásával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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4/ Lord Zenekar fellépési díja pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítványhoz. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester:  

Közösségi települési programok támogatása keretén belül: 

 

LORD zenekar fellépési díja 

 

A Nagydorogi falunapon fellépő LORD zenekar díjának támogatására irányul, mely 

1.000.000 Ft + 27 % áfa, ebből a támogatás összege az elszámolható költségek 100 %-a, azaz 

1.000.000 Ft, az önkormányzat által vállalt saját forrás az áfa összege azaz 270.000,- Ft. Az 

előszerződés megkötése megtörtént ezért adott a lehetőség a pályázat benyújtására. 

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 csatolt határozati javaslatot szíveskedjenek 

elfogadni! 

 

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

határozatot hozza: 

 

8/2017. (I.26.) önkormányzati határozat 

Lord zenekar fellépési díja pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítványhoz 

 

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

pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2016. évi 

kiírására a Lord zenekar fellépési díja, a 7-es. „Közösségi települési programok 

támogatása (falunapok, fesztivál stb.)” pályázati ablak kiírására. A megvalósítás helye: 

Nagydorog község közigazgatási területe. 

 

2. A Képviselő-testület az 4. pont szerinti pályázathoz önrészként a bruttó bekerülési 

költség 0 %-át: 0,-Ft-ot a tárgyévi költségvetése terhére biztosít. 

3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

adminisztratív teendők lebonyolításával és a pályázat benyújtásával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

Kovács György polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szociális  

segélyezés terén folyamatos támadások érik. Mint a képviselő-testület is tisztában van vele az  

önkormányzatnak egy meghatározott keret áll a rendelkezésére lakástámogatás, rendkívüli  

települési támogatás és egyéb támogatások jogcímen. 

Kérné a képviselő-testület véleményét arra vonatozóan, hogy alakítsanak-e Szociális  

Bizottságot, mely a beadott kérelmek vonatkozásában döntést hoz. Van- e valakinek most  

véleménye, illetve javaslata. Amennyiben jelenleg nincs, kéri a Képviselő-testület tagjait,  
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hogy gondolják végig a Szociális Bizottság megválasztásának lehetőségét. A bizottság tagjait  

nem külsősökből, hanem a képviselő-testület tagjaiból gondolja megválasztani. 

Ő továbbra sem zárkózik el attól, hogy ez a hatáskör a polgármesternél maradjon, de ez  

esetben kéri a tisztelt képviselő-testület támogatását arra vonatkozóan, hogy a segélyezés a  

megengedett keretek és a szociális rendeletben foglaltak alapján törvényesen történik. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, amennyiben Szociális Bizottság  

megválasztására kerül sor 8 naponta ülésezni kell a döntések meghozatala végett. Továbbá  

minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

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 


