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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: 

 

 

 

11/2017. (II.15.) önkormányzati határozat  
A lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

12/2017. (II.15.) önkormányzati határozat  
Államháztartáson kívüli forrás átvétele 

2017. évi önkormányzati rendezvények 

támogatására 

13/2017. (II.15.) önkormányzati határozat  
A nagydorogi 0139 hrsz.ú ingatlan 

értékesítésre kijelölése 

14/2017. (II.15.) önkormányzati határozat  A Nagydorogi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött Együttműködési 

Megállapodás elfogadása 

15/2017. (II.15.) önkormányzati határozat  A Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata 2. módosításának jóváhagyása 

16/2017. (II.15.) önkormányzati határozat  
A Nagydorogi Szivárvány Óvoda alapító 

okiratának módosítása 

17/2017. (II.15.) önkormányzati határozat  
Az óvodával kapcsolatos fenntartói 

döntések meghozatala  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. február 15-én 15.00 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, 

Kovács Márk 

Miczki Márton képviselők 

 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző 

     Orova Renáta pénzügyi ügyintéző 

 

Kovács György: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

Átadja a szót Hosnyánszki Jánosnénak a Pénzügyi Bizottság elnökének. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi 

Bizottság a 1/2017. ( II.15.) számú határozatában megállapította, hogy Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének valamennyi képviselője, a polgármester, 

alpolgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tett. A Bizottság 

a vagyonnyilatkozatok ellenőrzését elvégezte, az ellenőrzés eredménye alapján eljárást nem 

kezdeményez. 

 

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

ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Borbélyné Töttösi  

Ágnes képviselő távolmaradását előzetesen bejelentette. Kéri, hogy a Képviselő-testület a  

következő napirendi pontokat az egyebek napirendi ponton belül megtárgyalni  

szíveskedjen. 

 

8.1. A Nagydorogi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása 

 

8.2. Az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala.  

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát- szóban történt kiegészítéssel együtt- 

egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 
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NAPIRENDI JAVASLAT 
 

1/ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

2/  A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének  

beterjesztése. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

3/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének beterjesztése. 

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

4/ Államháztartáson kívüli forrás átvétele 2017. évi önkormányzati kulturális 

rendezvények támogatására, továbbá pályázat benyújtása az E-on szponzorációs 

felhívására. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

 

5/ A nagydorogi 0139 hrsz.ú ingatlan értékesítésre kijelölése. (Írásos előterjesztés) 

Előadó: Kovács György polgármester  

 

6/ A Nagydorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás elfogadása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

7/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 2. módosítása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

8/ Egyebek. 

 

8.1. A Nagydorogi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása. 

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

8.2. Az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala. ( 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/ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtására 

vonatkozó jelentést a képviselő-testület írásban megkapta. Megkérdezi, hogy van e valakinek 

a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólása, kérdése. 

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

11/2017. (II. 15. ) 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 2017. évi költségvetésének  

beterjesztése.  

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Átadja a szót dr. Sátor Vera jegyzőnek. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A Közös Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét illetik meg, illetve terhelik. 

A közös Hivatal éves költségvetése Nagydorog Nagyközség Önkormányzata – mint a közös 

hivatal székhelye- költségvetésének részét képezi. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2017. évben önkormányzati hozzájárulásként 

12.121.639.- Ft-tal kell számolnunk.  

 

Kovács György polgármester: Megkérdezi Orova Renáta pénzügyi ügyintézőt, hogy van e 

szóbeli kiegészítése. 

 

Orova Renáta pénzügyi ügyintéző: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 
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Feke Lajos képviselő: Nagydorognak 5 millió forinttal kell hozzájárulnia a költségekhez. 

 

Lesz erre kompenzáció? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az idei évben az állami támogatás nem fedi le a közös hivatal 

működését, mivel szinte minden dolgozónak ki kell egészíteni a bérét a garantált 

minimálbérre, amely jelentősen megterhelte a bérköltségeket. Bízunk abban, hogy a kormány 

kiegészítő támogatást fog nyújtani, mely véleménye szerint május körül várható. 

 

Feke Lajos képviselő: Természetesen a többi önkormányzatot is érinti nem csak 

Nagydorogot. 

 

Balog Attila alpolgármester: Ha sor kerül a kormány részéről a támogatásra, akkor 

módosításra kerül sor? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Természetesen a költségvetés abban az esetben módosításra kerül. 

 

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 Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetési-tervezet beterjesztését tudomásul venni szíveskedjenek! 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének beterjesztését 

egyhangúlag  tudomásul  vette. 

 

 

 

3/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének beterjesztése.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Az Országgyűlés a 2016. évi XC. törvénnyel elfogadta 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényét. Költségvetési tervezetünk 

összeállításakor figyelembe vettük a költségvetési törvény előírásait. Költségvetési 

tervezetünk tartalmazza a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagydorogi 

Szivárvány Óvoda költségvetését is. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 

bevételeket és kiadásokat az 1.1. melléklet tartalmazza. 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 2017. évi 

adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.      Az Önkormányzat 
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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; 9.2; 9.3;   mellékletek szerint 

határozza meg. Az önkormányzat mérleg főösszege 353 820 031 .-Ft 

Átadja a szót Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőnek. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: A bevételi oldalon nagy változás nem lesz. 

A kiadási oldalon a beruházások – JETA- hoz benyújtott pályázatok- vonatkozásában az 

önrészeket tervezte be, a 270.000 forintot (LORD Zenekar ) viszont dologi kiadásba, mivel 

az, az áfát foglalja magában. 

 

Feke Lajos képviselő: A közhatalmi bevételeknél csökkenés mutatkozik a tavalyi évhez 

képest. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Iparűzési adó miatt mutatkozik csökkenés, de a 

teljesítést vette figyelembe a tervezésnél. 

 

Kovács György polgármester: Valóban várhatóan kevesebb lesz az iparűzési adó, mivel a  

Cargill Kft. megszűnt, és a pécsi Nitrogén Művek Zrt. még nem rendelkezik működési 

engedéllyel. 

 

Feke Lajos képviselő: A működési célú kiadásoknál a Többcélú Társulás vonatkozásában  

növekedés tapasztalható. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Tartalmazza a munkaszervezeti hozzájárulást, 

NEFELA tagdíjat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás felé. Ezt minden évben fizetjük. 

Továbbá emelkedett a szociális hozzájárulás összege. 

 

Feke Lajos képviselő: Igen 6 millió forinttal. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Tavalyi évben a kimutatás szerint többet kellett volna 

a Paksi Kistérség felé fizetnünk. 

 

Kovács György polgármester: Az ÖNO-ban az idősek átlaglétszáma miatt magas az 

Önkormányzat részéről történő hozzájárulás. A tavalyi évben már szó volt róla, hogy az 

átlaglétszám alapján lehet igényelni a támogatást. Tény, hogy az év utolsó időszakában 

megvolt a 20 fős létszám, de az előző időszak alacsony létszáma miatt az átlaglétszám még  

mindig csak 15 fő. 

 

Feke Lajos képviselő: Az idei évben 16 977 000 forint a szociális támogatás a tavalyi 

21 819 687,- forinttal szemben. 
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Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Központilag került megállapításra a keret. 

 

Feke Lajos képviselő: Már a tavalyi évben is hozzá kellett tennie az önkormányzatnak. 

 

Kovács György polgármester: Sajnos ha más lehetőség nem lesz módosítani kell a szociális  

rendeletünket. 

Az is elhangzott már, hogy 50 %-al csökkenteni akarják a közmunkások számát, vagy  

elképzelhető, hogy amennyiben biztosított lesz a létszám abban az esetben 100 %-os 

támogatottsággal. 

Következő körben még módosulni fog a költségvetés a beruházás vonatkozásában 10 millió 

forint önrésszel. ( traktorvásárlásra benyújtott pályázat). 

 

Feke Lajos képviselő: Köztemetőre tavalyi évben nem kaptunk támogatást. Az idei évben 

viszont be van építve a költségvetésbe. Kaszálásra lehet fordítani? 

 

Kovács György polgármester: Igen, de csak a köztemetőt és a ravatalozó környékét, 

továbbá ez a keret tartalmazza Miklós Jánosné megbízási díját is. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Arra figyelni kell év közben, hogy a település  

üzemeltetésen belül, a jogcímek átcsoportosíthatóak. 

 

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

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

vélemény nem volt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

költségvetési-tervezet beterjesztését tudomásul venni szíveskedjenek! 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének beterjesztését 

egyhangúlag  tudomásul  vette. 

 

 

4/ Államháztartáson kívüli forrás átvétele 2017. évi önkormányzati kulturális 

rendezvények támogatására, továbbá pályázat benyújtása az E-on szponzorációs 

felhívására.  

Előadó: Kovács György polgármester 

  

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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

hagyománnyá vált önkormányzati rendezvények (többek között falunap, pörköltfőző 

fesztivál). 
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A rendezvény költségvetését egyrészt saját forrásból finanszírozzuk, másrészt – a 

hagyományokhoz híven – ismételten várunk pénzbeli felajánlásokat is magánszemélyek, 

vállalkozók részéről. Ezek összegét ma még nem ismerjük. 

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati 

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

dönt.  

Emellett lehetőség van az E-on szponzorációs felhívására is pályázat benyújtására rendezvény 

támogatására: 

Az E.ON Hungária vállalatcsoport – lehetőségeihez mérten - évről-évre felvállalja a magyar 

társadalmi, sport- és kulturális élet mecénásának szerepét. 

Önerő a pályázathoz nem szükséges. 

Javasolja az E-on szponzorációs felhívására pályázat benyújtását rendezvény támogatására. 

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

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

 

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

12/2017. (II.15.) önkormányzati határozat  

államháztartáson kívüli forrás átvétele 2017. évi önkormányzati rendezvények 

támogatására 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 

önkormányzati rendezvények támogatására – felajánlás esetén - államháztartáson 

kívüli forrást vesz át magánszemélyek, vállalkozások részéről. 

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

megjelölésével, és legkésőbb 2017. december 31-ig összesíteni kell. 

3. A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetését a 2. pontban nyilvántartott összeggel 

módosítja. A pénzösszeg kizárólag a 2017. évi önkormányzati rendezvényekhez 

kapcsolódó kiadásokra fordítható. Az elszámolásra a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet kell alkalmazni. 

4. A Képviselő-testület az e határozat szerinti önkormányzati rendezvények 

támogatására pályázatot nyújt be az E-on szponzorációs felhívására. Az esetlegesen 

elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos elszámolásra a támogatóval megkötendő 

megállapodásban foglalt szabályok irányadóak. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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5/ A nagydorogi 0139 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre kijelölése.  

Előadó: Kovács György polgármester  

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Rózsa József 7044 Nagydorog, Rákóczi u. 83. szám alatti 

lakos az alábbi vételi ajánlatot tette a tárgyban megjelölt legelő és erdő művelési ágba tartozó 

ingatlanra. Vételi ár ajánlat 320.000,- Ft, plusz a 2017. évi bérleti díjak teljes egészében. 

Továbbá a területen található fákat átengedi az önkormányzatnak kimunkálásra. 

A bérleti díjakat természetesen az önkormányzat időarányosan kérné. A fakivágást viszont 

nem támogatja. 

Javaslom az ingatlan értékesítését, ugyanakkor az önkormányzati vagyon áron alul történő 

eladásának megelőzése érdekében indokolt hivatalos ingatlan értékbecslést végeztetni a 

terület vonatkozásában.  

Ennek költségét javaslom az ajánlattevő által az önkormányzatnak megtéríteni. Az ingatlan 

vételárának pedig az értékbecslő által becsült értéket javaslom. 

 

Kovács Márk képviselő: Más lakos nem jelezte vételi szándékát? 

 

Kovács György polgármester: Tavalyi évben az érintett lakosokkal egyeztető tárgyalásra 

került sor. Vannak területek, ahol már ráépítések is történtek.  Az önkormányzat nem fogja 

kiparcelláztatni ezt a területet, ugyanis ennek több millió forintos költségvonzata lenne. A 

megkötött adásvételi szerződés kifüggesztésre kerül, ebből kifolyólag más lakos is nyújthat be 

vételi ajánlatot. 

 

Miczki Márton képviselő: Kb. 3 hektár területről van szó? 

Az önkormányzat nem tudja hasznosítani? 

 

Kovács György polgármester: Nem tudja az önkormányzat hasznosítani. 

 

Feke Lajos képviselő: Kb. húsz házat érint. 

 

Kovács György polgármester: Nagy része rét, melyet bérelnek. 

Kérdése az lenne, hogy kerüljön-e értékesítésre a terület az értékbecslés alapján, valamint, 

hogy az értékbecslés költsége az ajánlattevőt terhelje-e? 

 

Miczki Márton képviselő: Milyen értékben végzik el az értékbecslést? 

 

Kovács György polgármester: Véleménye szerint 30-40 ezer forintért. 

 

Kovács Márk képviselő: Homokos területről van szó, csak az vásárolja meg akinek érdeke. 

 

Miczki Márton képviselő: Nem is tartja karban senki? 

 

Kovács György polgármester: De igen, az ott lakók. 

 

Balog Attila alpolgármester: A területek, melyek hasznosítva vannak szintén eladásra  

kerülnek? 

 

Kovács György polgármester: Igen, egyben kerül értékesítésre a terület. 
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Miczki Márton képviselő: Bérleti díj milyen összeget képvisel? 

 

Kovács György polgármester: Fillérekről beszélhetünk. 

 

Balog Attila alpolgármester: Ő is támogatja, hogy értékbecslés alapján kerüljön 

értékesítésre. 

 

Miczki Márton képviselő: Kerüljön sor értékbecslés elvégzésére. 

 

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 egyhangúlag,6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

13/2017. (II.15.) önkormányzati határozat 

A nagydorogi 0139 hrsz.ú ingatlan értékesítésre kijelölése 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a legelő és erdő 

művelési ágba tartozó, összesen 2.9372 m2 területű ingatlant értékesíteni kívánja, azzal 

a feltétellel, hogy az ajánlattevő vállalja az értékbecslés költségét és az ingatlan 

vételára az ingatlan hivatalos értékbecslő által becsült értéke lesz. 

 

2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az ajánlattevővel 

közölje, és amennyiben az ajánlattevő az abban foglalt feltételeket elfogadja, az 

ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tervezetét terjessze a képviselő-testület elé.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

6/ A Nagydorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás elfogadása. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Nemrégiben arról döntöttünk, hogy a tárgyban megjelölt 

megállapodást nem kívánjuk felülvizsgálni, a Magyar Államkincstár átfogó ellenőrzése miatt 

mégis javaslom új megállapodás elfogadását. 

 

A megállapodás a jelenleg hatályban lévőhöz képest érdemi kérdésben nem módosul, csak a 

régi megnevezések (pl. polgármesteri hivatal) cseréje történik meg, de ezek többször is 

szerepelnek, így célszerű a módosítás helyett új megállapodást elfogadni. 
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Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólás, 

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

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt határozati javaslatot szíveskedjenek 

elfogadni! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

14/2017. (II.15.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

Megállapodás elfogadása 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorogi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodást köt a határozat 

mellékletében foglaltak szerint. 

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az együttműködési megállapodással 

kapcsolatos adminisztratív teendők lebonyolításával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

7/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 2. módosítása.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Az államháztartásról szóló törvény 10. §-ának (5) bekezdése 

értelmében a költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját 

szervezeti és működési szabályzat állapítja meg, melyet 10/2013. (III.4.) önkormányzati 

határozatával hagyott jóvá a képviselő-testület. Átadja a szót dr. Sátor Vera jegyzőnek. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A Magyar Államkincstár felülvizsgálta az SZMSZ-t és 

megállapította, hogy abban még nem kormányzati funkciókódok, hanem szakfeladatok szerint 

szerepelnek a Hivatal által ellátott feladatok, ezért azt  módosítani szükséges. 

Az államháztartásról szóló törvény 9. §-a értelmében az SZMSZ-t – így annak módosítását is 

- az irányító szerv – esetünkben Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete – hagyja jóvá. 

 

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

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

vélemény nem volt. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

15/2017. (II.15.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2. 

módosításának jóváhagyása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 2. módosítását az előterjesztés 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

8/ Egyebek. 

 

8.1/      A Nagydorogi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 

Kovács György polgármester: Átadja a szót dr. Sátor Vera jegyzőnek. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) 

bekezdése, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől az alapító, 

módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett 

formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. Az Áht 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. 

január 1-jét követően a költségvetési szervek alapító okiratainak soron következő első 

módosításakor az okirat mintáknak megfelelően kell átszerkeszteni a költségvetési szerv 

korábbi alapító okiratát.  

Átnevezésre került az intézmény, a „Konyha” elnevezést is fel kell tüntetni az óvoda hivatalos 

nevében. 

2015.-ben megszűnt az a korábbi csoportosítás, mely szerint az intézmény alaptevékenysége 

mellett elláthat haszonszerzésre irányuló vállalkozói tevékenységet, de elláthat nem 

haszonszerzésre irányuló, azonban az alaptevékenységre foglalkoztatott kapacitás jobb 

kihasználásához kapcsolódó alaptevékenységet kiegészítő tevékenységet is. A felnőtt 

vendégétkeztetés korábban ilyennek minősült.  

Jelenleg azonban már csak alaptevékenység létezik. Minden olyan tevékenység, ami oda nem 

sorolható, az a vállalkozási tevékenység keretébe tartozik, így a felnőtt vendégétkeztetés is 

ilyen. Ahhoz, hogy az ebből származó bevételt a hivatal munkatársai helyesen könyvelhessék, 

az alapító okiratban fel kell tüntetni a vállalkozási tevékenység tényét és annak felső határát. 

 

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

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

vélemény nem volt. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

16/2017. (II.15.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorogi 

Szivárvány Óvoda módosító okiratát, és a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes 

szerkezetű alapító okiratot aláírja és nyújtsa be a Magyar Államkincstárhoz 

törzskönyvi bejegyzésre.  

Határidő: azonnal, a 2. pont tekintetében a módosító okirat elfogadását követő 8. nap 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

8.2/ Az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §-ának (2) 

bekezdése alapján a fenntartó önkormányzat köteles meghatározni az óvoda kötelező felvételi 

körzetét, óvodai jelentkezés módját, óvodai jelentkezés időpontját, óvoda napi, heti és éves 

nyitvatartási idejét, indítható csoportok számát. 

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 egyhangúlag,6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 
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17/2017. (II. 15.) önkormányzati határozat 

az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Nagydorogi 

Szivárvány Óvoda fenntartói jogainak gyakorlója, a 2017/2018-as nevelési év vonatkozásában 

az intézményben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírtakat az alábbiakban 

határozza meg: 

1. az óvoda kötelező felvételi körzete: 

Nagydorog közigazgatási területe. 

2. az óvodai jelentkezés módja: 

A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen szóban közölheti az 

óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, 

valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés 

alapján a gyermek adatait az óvodavezető az óvodai felvételi előjegyzési naplóban 

veszi nyilvántartásba. 

3. az óvodai jelentkezés időpontja: 

2017. 04.25-26. 

 

4. az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje: 

egész évben minden héten naponta 645-1700  

5. az indítható óvodai csoportok száma: 4 csoport 

Határidő: azonnal 

a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az óvodai beiratkozás időpontjának 

nyilvánosságra hozására a jogszabályban foglaltak szerint 

Felelős: Kovács György polgármester 

Hosnyánszki Jánosné óvodavezető 

 

Kovács György polgármester: Korábbi képviselő-testületi ülésen az egyebek napirendi pont 

keretében felmerült részemről szociális bizottság létrehozása, melyre vonatkozóan kértem a 

képviselő-testület állásfoglalását. A képviselő-testület ezen javaslatomat nem támogatta. 

Kérte azonban, hogy a lakosság tájékoztatása céljából készüljön egy kimutatás a 2016. évben 

felhasznált szociális keretről. A kimutatás elkészült, melyet ismertetek a képviselő-testülettel, 

és az ülést követően Nagydorog Nagyközség honlapján közzéteszünk. 

 

Bánky Vilma: Az önkormányzatot e-mail-ben megkereste Bokor Balázs a Magyar Hollywood 

Tanács  elnöke olyan célból, hogy 2017-ben Dél-Magyarországon folytatják a Magyar 

Hollywood túrát, ebből kifolyólag szeretnének Nagydorogon Bánky Vilmának az amerikai 

némafilmek egyik legnagyobb magyar sztárjának is emléket állítani. A megemlékezésre 
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vonatkozó tiszteletdíj első körben 100-200 ezer forint lett volna, melynek telefonon történt 

egyeztetést követően már nem lett volna költségvonzata, csak biztosítsunk helyet. 

Információi alapján háromszor került sor valamilyen formában megemlékezésre. Jelen 

esetben is kivetített anyagról lenne szó. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Az interneten utánanézett, de Nagydoroghoz azon kívül 

hogy itt született nem igazán köti semmi, gyerekkorában már felkerült Pestre. Arról, hogy 

addig Nagydorogon konkrétan hol laktak semmi információ nem található. 

Böndörné Jaksa Judit már tartott előadást ebben a témában, akkor is minimális érdeklődő vett 

részt. Szerinte egy megemlékezés házon belül is megoldható. ( Pl. falunap ) 

 

Miczki Márton képviselő: Tiszteletdíjat nem kérnek, ettől függetlenül pénzbe kerülne? 

 

Kovács György polgármester: Vendégül látni illik őket. 

 

Miczki Márton képviselő: Időpont volt meghatározva? 

 

Kovács György polgármester: Március 17-18., ugyanis 18-án van Bánky Vilma halálának 

évfordulója. 

 

Miczki Márton képviselő: Ő támogatná a megemlékezés megtartását. 

 

Kovács Márk képviselő: Nem támogatja, mivel az előző megemlékezéseken sem voltak 

sokan. Ebben az esetben is csak vetítésről lenne szó. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Emléktábla kihelyezésére is sor kerülne, de azt sem tudjuk, 

hogy hol született melyik ingatlanban élt. Az Ő generációja már nem él. Hova tennénk az 

emléktáblát? 

 

Kovács Márk képviselő: Állítólag a Damjanich utcában született. 

 

Kovács György képviselő: Ő nem támogatja az előadást 

Megkérdezi, hogy van e még valakinek kérdése, hozzászólása. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért. 

    

 

Sportpálya fakivágás: Korábban már tárgyalta a képviselő-testület, melyről határozat 

formájában döntés is született, de maga a kivitelezés ezidáig nem történt meg.  

Tegnapi napon került sor a vállalkozási szerződés megkötésére az Econobrand Kft.vel, mely 

kölesdi telephellyel rendelkezik. 

A szerződés magában foglalja 40 db nyárfa kivágását, az ágak, gallyak maradéktalan 

elszállítását. A megállapodásban rögzítettek teljesítése érdekében 200.000 forint kaució 

befizetése az Önkormányzat házi pénztárába megtörtént, melyet a munka végeztével a 

megrendelő visszafizet a vállalkozónak, amennyiben azt befejezettnek tekinti. 

A munkaterületet körbevevő kerítést a vállalkozó elbonthatja, és a bontásból származó 

anyagot elszállíthatja. A vállalkozó a munkavégzés időtartamára felelősségbiztosítással kell, 

hogy rendelkezzen, melynek megkötése megtörtént. 
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Amennyiben a megrendelő azt tapasztalja, hogy a vállalkozó a szerződésben foglaltakat nem 

teljesíti, akkor a megbízást azonnal felmondhatja. 

 

Balog Attila alpolgármester: A kerítés visszaállításra került? 

 

Kovács György polgármester: Igen, az önkormányzat fog egy új kerítést készíteni. 

 

Miczki Márton képviselő: A vállalkozó a fa árában elvégzi a munkát? 

 

Kovács György polgármester: Igen. 

 

Miczki Márton képviselő: Mennyi idő alatt termelik ki a fákat? 

 

Kovács György polgármester: A kezdés időpontja 2017.02.15. 

A munkavégzés záró időpontja 2017. március 17. nap. 

 

Dunaág Kft.: A Képviselő-testületet már tájékoztatta, hogy az Aquainvest Kft. 2 millió 

forintot követel Nagydorog Nagyközség Önkormányzatától. Ez ügyben megszületett az ítélet. 

A tárgyalás biztatóan zajlott ennek ellenére az ítéletben a Választott Bíróság a visszatérítési 

kötelezettséget 663.367,- Ft-ban határozta meg. 

Az alapszerződés aláírásakor a két szerződő fél Választott Bíróságban állapodott meg. A 

Választott Bíróság ítélete ellen fellebbezni nem lehet. 

Az eszközértékből származó követelést nem vették figyelembe, mivel a leltárban nem 

szerepelt. Továbbá az önkormányzat felé fennálló adótartozást sem, mivel ez nem számítható 

be ebbe a perbe. 

 

Balog Attila alpolgármester: Nem is követelhető? 

 

Kovács György polgármester: Csődeljárás során, de abból valószínű, hogy az 

önkormányzatnak nem lesz pénze. 

 

Diatetikus étkeztetés: 

Többszöri levélváltás történt Kovács Judit Nesztával kislánya diétás étkeztetése végett. Ez 

ügyben személyes megbeszélésre is sor került. 

Ahhoz, hogy külön étkeztetést tudjunk biztosítani fenn kellene tartani még egy konyhát 

felszereléssekkel, külön személyzettel ( szakemberrel ), melyre természetesen finanszírozást 

nem kapunk, az önkormányzat viszont saját költségvetéséből nem tudja ezen feltételeket 

biztosítani. 

Kovács Judit Neszta a Tolna Megyei Kormányhivatalt is megkereste ez ügyben, mely 

tájékoztatást újabb megkeresése alkalmával csatolt részünkre. 

A Kormányhivatal levelében azt is közölte,  hogy „az általam leírt tájékoztatás nem kötelező 

erejű, csupán az Ön döntéshozatalát segíti, ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, arra 

bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet. „ 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata ezen tájékoztatóból nem kapott.  

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A Szülői Munkaközösség részéről is történt megkeresés   

ez ügyben. 

Mint polgármester úr is mondta kemény feltételei vannak a diétás étkeztetés biztosításának.  
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Ő úgy gondolja, hogy kistérségi szinten kellene összefogni és megoldást találni. Tudomása 

szerint Pakson is küzdenek ilyen jellegű problémával. Tej érzékeny gyerekeken kívül más 

allergiás gyerekek is vannak, ebből kifolyólag sem egyszerű a megoldás. 

Elsősorban országos szinten kellene leszabályozni ezeket a dolgokat. 

 

Kovács György polgármester: Hirt Ferenc országgyűlési képviselő úr felé kezdeményez egy 

megkeresést ez ügyben. 

Kovács Judit Nesztát levélben tájékoztatja, hogy továbbra sem áll módunkban biztosítani a 

diétás étkeztetést. 

Megkérdezi, hogy az egyebek napirendi pont keretében van e még valakinek kérdése, 

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

 

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

16.15 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

   polgármester                         jegyző 


