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

 

36/2017. (V.30. ) önkormányzati határozat  
a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadása 

 

37/2017. (V.30. ) önkormányzati határozat  
a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi 

Rendőrőrse, valamint a Paksi 

Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról 

szóló beszámolójának elfogadása  

38/2017. (V.30. ) önkormányzati határozat  A Nagydorogi Közös Önkormányzati  

Hivatal 2016. évi költségvetésének 

módosítása 

39/2017. (V.30. ) önkormányzati határozat  
A Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2017. évi költségvetésének 

módosítása 

40/2017. (V.30. ) önkormányzati határozat  
A Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2016. évi zárszámadása 

41/2017. (V.30. ) önkormányzati határozat  
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2016. évi ellátásáról szóló átfogó 

értékelésről 

42/2017. (V.30. ) önkormányzati határozat  
a 2016. évi belső ellenőrzési jelentés 

elfogadása   

43/2017. (V.30. ) önkormányzati határozat  
a Duna Összeköt Egyesülettel létrejött 

kölcsönszerződés módosítása  

44/2017. (V.30. ) önkormányzati határozat  
a „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2017. 

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

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 2/2017.  

(V.31.) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 

2/2016. ( II.24. ) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Hatályba lépésének 

napja:  

2017. június 1. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 3/2017.  

(V.31.) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 

1/2017. (III.14. ) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Hatályba lépésének 

napja:  

2017. június 1. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2017.  

(V.31.) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzat 2016. évi 

zárszámadásáról 

Hatályba lépésének 

napja:  

2017. május 31. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. május 30-án 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Nagydorog Nagyközség Önkormányzat tanácskozóterme  

7044 Nagydorog, Kossuth L.u. 81. 

 

 

Jelen vannak: Kovács György polgármester, 

   Borbélyné Töttösi Ágnes, 

Feke Lajos, 

Hosnyánszki Jánosné, 

Kovács Márk 

Miczki Márton képviselők 

 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző 

     dr. Kuti István kapitányságvezető 

     Mukli Zoltán őrsparancsnok 

     Végerné Bakonyi Petra családsegítő 

 

 

Kovács György polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket.  

A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az  

ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Balog Attila  

alpolgármester távolmaradását előzetesen bejelentette. 

 

Az írásos meghívót kéri az alábbi napirendi pontokkal kiegészítve elfogadni. 

 

11.1 „ A Duna Összeköt Egyesülettel megkötött kölcsönszerződés módosítása. 

 

11.2 Nagydorog Nagyközség Bora díj 2017. évi odaítélése.” 

 

Megkérdezi, hogy a képviselő-testület a szóban tett kiegészítéssel a napirendek 

megtárgyalását támogatja-e? 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát 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/ Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse és a Paksi 

Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

3/  A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 

módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

4/  A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 

módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

5/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása. 

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

6/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló  

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

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

7/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló  

1/2017. ( III.14.) Önkormányzati rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

8/ Az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Előadó: Kovács György polgármester 

 

9/ Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi 

ellátásáról. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

10/ A 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

11.  Egyebek. 

 

11.1  A Duna Összeköt Egyesülettel megkötött kölcsönszerződés módosítása. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 
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11.2 A „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2017. évi odaítélése. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

 

Tájékoztatás céljából csatolom a Magyar Államkincstár ellenőrzési megállapításait és 

javaslatait Nagydorog Nagyközség Önkormányzata ellenőrzésével kapcsolatosan. 

 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

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: 

 

36/2017. (V.30.  ) önkormányzati határozat  

a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról és a polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

2/ Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse és a Paksi 

Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §-ának 

(4) bekezdése alapján a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a 

rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-

testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.  
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A Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse, valamint a Paksi Rendőrkapitányság az 

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

előterjesztés melléklete tartalmaz. 

Felkéri dr. Kuti István kapitány urat, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető: Köszönti a megjelenteket. Büszke arra, hogy a 

kapitányságon jelentősen csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. A 

2016-os évben a napi tevékenység mellett komoly kihívást jelentett a migrációs nyomás, 

ezáltal a határvédelem. Ennek ellenére a kollegák munkavégzése tisztességesen történik. A 

betöréses lopások száma csökkent, Nagydorog vonatkozásában jól alakult. 

A helyi polgárőrség jelenléte sokat jelent. A polgárőrséget az önkormányzat erkölcsileg és 

anyagilag is támogatja. 

Nagy szerepe van a térfigyelő rendszer kiépítésének is, mely korszerű, bővíthető és 

bizonyítékként is használható. 

 

 

Mukli Zoltán őrsparancsnok: Köszönti a megjelenteket. A Nagydorogi Rendőrőrsön 2016. 

évben 96 bűnügyet regisztráltak. A második év, melyben 100 körüli a bűnügyek iktatásának 

száma. Ebben természetesen nagy szerepe van a térfigyelő kamerának is. 

Nagydorog vonatkozásában az egész országra kiterjedő csalássorozat történt, melynek 

nagydorogi sértettje is volt.  

Jogtalan elsajátítás: A sértett egy pénzintézet bankjegykiadó automatájából nagy összegű 

készpénzt vett fel, majd a parkolóban elveszítette a pénztárcáját benne a felvett összeggel. 

Rövid nyomozás után az elkövetők beazonosításra kerültek. Mint kapitány úr is szólt róla 

részt vállalunk a határvédelem ellátásában is, mely kissé megnehezíti az itthon maradt 

kollegák munkáját. 

Szabálysértés területén Nagydorogon nincs nagy gond. 

- Négy tulajdon elleni 

- Egy járművezetés eltiltás. 

Baleset 10 történt, melyből 9 sérülés nélküli és 1 halálos. 

Szeretné megköszönni a Polgárőrség munkáját. A járásban biztos, de a megyében is az egyik 

legjobban működő egyesület. 

 

Kovács Márk képviselő:  Megköszöni a rendőrőrs munkáját. 

A Véda kamera általi bemérésekkel kapcsolatban rendelkeznek információval? 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető: Nem, Budapestre futnak be a felvételek. 

 

Kovács György polgármester: Megköszöni kapitány úr és őrsparancsnok úr beszámolóját.  

Továbbá köszönetet mond a határnál szolgálatot teljesítő rendőröknek. 

Amennyiben adott lesz a lehetőség bővítésre kerül a kamerarendszer. 

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

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

 

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

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

következő határozatot hozza: 

 

 

37/2017. (V.30.) önkormányzati határozat  

a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse, valamint a Paksi 

Rendőrkapitányság  2016. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság 

Nagydorogi Rendőrőrse, valamint a Paksi Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról szóló 

beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

dr. Kuti István kapitány úr és Mukli Zoltán őrsparancsnok úr elhagyják a tanácstermet. 

 

 

3/  A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 

módosítása.  

 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 2016. éves önkormányzati beszámolóhoz, illetve a teljesítési 

adatokhoz kapcsolódóan a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését is 

módosítani szükséges, amiről az öt önkormányzatnak határozatot kell hoznia.  

A módosított költségvetést az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

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 2016. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta, és a képviselő-

testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás 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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38/2017. (V. 30.) 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 

 

 

4/  A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 

módosítása.  

 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 módosítás indoka az, hogy a köztisztviselők részére az állam által 

nyújtott bérkompenzáció összegét be kell tervezni a költségvetésbe mind kiadási, mind 

bevételi oldalon, melyet minden hónapban az államkincstár külön listán közöl. Valamint a 

köztisztviselők személybeli cseréje, az illetmények változása miatt.  

A módosított költségvetést az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

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 2017. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta, és a képviselő-

testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

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

 

39/2017. (V. 30.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének az előterjesztés mellékletében foglalt 

módosításával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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5/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása. 

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 2016. évi önkormányzati beszámolókhoz, illetve a teljesítési 

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

előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

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 2016. évi zárszámadását megtárgyalta, és a képviselő-testületnek 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

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

 

 

40/2017. (V. 30.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadásával az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Kovács György polgármester 

 

6/ 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: Az eredeti költségvetés 349 885 909 Ft főösszeggel került 

elfogadásra. 

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

A II. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 509 573 701 Ft. 

Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.  
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megkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt amennyiben van szóbeli kiegészítése, tegye 

meg. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

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: Megkérdezi, hogy a  napirendi ponttal kapcsolatban van e 

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

volt.  

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2017. június 1. 

 

 

 

7/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló  

1/2017. ( III.14.) Önkormányzati rendelet módosítása.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: Az eredeti költségvetés 446 049 293 Ft főösszeggel került 

elfogadásra. 

Az  I. Rendeletmódosítás után a költségvetési főösszeg 447 877 891 Ft-ra változott .  

Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.  

 

Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, amennyiben van szóbeli kiegészítése, tegye 

meg. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Részéről nincs szóbeli kiegészítés. 

        

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

a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 
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Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. ( III.14. ) önkormányzati rendelet 

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

 

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

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

volt.  

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. ( III.14. ) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2017. június 1. 

 

 

 

8/ Az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról 

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

eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról köteles rendeletet alkotni. 

Rendelet tervezetünk tartalmazza a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal és a 

Nagydorogi Szivárvány Óvoda költségvetésének teljesítését is. A költségvetési bevételek 

forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, 

továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1.1. melléklet tartalmazza. 

A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 

1.2., 1.3., 1.4. mellékletek mutatják be. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások 

előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet 

részletezi. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 

részletezi. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 

beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 

melléklet szerint részletezi. 

A megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös)  hivatali, 

továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám 

előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 
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9.1; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.2; 9.2.1; 9.2.2; 9.2.3; 9.3; 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3;  mellékletek szerint 

határozza meg. Az önkormányzatnak 2016.évben a rendelkezésre álló bevételei fedezték a 

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

volt szüksége. 

Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, amennyiben szóbeli kiegészítése van tegye 

meg. 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Részéről nincs szóbeli kiegészítés. 

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

a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Mivel Priger úr nem tud részt venni a mai ülésen pár 

mondatban ismertetné a véleményezését. 

„A beszámoló adataiból megállapítható, hogy az Önkormányzat a beszámolási időszakban 

eredményesen gazdálkodott, melynek keretében növelte a vagyonának értékét, pénzügyi 

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

tartozásai nincsenek. „ 

 

A Pénzügyi Bizottság Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi zárszámadását 

megtárgyalta, és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kovács György polgármester: Príger József úr egészségügyi okokból nem tud részt venni az 

ülésen, de írásban megküldte a véleményezését, melyet a képviselő-testület tagjai megkaptak. 

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

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2017. május 31. 

 

 

9/ Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi 

ellátásáról.  

Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 96. §-ának (6) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok számára az 

elmúlt év gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

készítésének, valamint képviselő-testület, illetve közgyűlés általi, minden év május 31-ig 

történő megtárgyalásának kötelezettségét. Az átfogó értékelést meg kell küldeni a megyei 
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gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül 

javaslattal élhet az önkormányzat felé. Az önkormányzat hatvan napon belül érdemben 

megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

 

A beszámolót  Végerné Bakonyi Petra családsegítő készítette, így átadja a szót és kéri, 

amennyiben van szóbeli kiegészítése tegye meg. 

 

Végerné Bakonyi Petra családsegítő: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Az óvoda nevében köszöni az együttműködést. Első körben 

a gyermeknevelés a közös ügy. Szeretné elmondani, hogy minden kisgyermeknek a legjobb 

helye a családban van, ők csak enyhíteni tudják a felmerülő problémákat. 

 

Feke Lajos képviselő: Nem lehetne még valakit felvenni. Beszámoló tartalmazza, hogy a 

három település közti ingázás sok időt vesz igénybe. 

 

Végerné Bakonyi Petra családsegítő: Minden ügyfélről, aki kétszer megjelenik 

ügyiratot/esetnaplót kell készíteni. A gondozásba vett új és „ kieső” ügyfelekről jelentési 

kötelezettség van a Paksi Központ felé a KENYSZI-hez, mely egy Központi Elektronikus 

Nyilvántartási Rendszer a Szolgáltatási Igénybevevőkről. 

A nyilvántartásba vett ügyfelekkel havonta legalább három alkalommal személyes találkozást 

kell megszervezni és dokumentálni. 

Nagydorogra kettő nap jut, mely szinte végig ügyfelezéssel telik el, és így a családlátogatásra, 

intézményi kapcsolattartásra, dokumentációra sokkal kevesebb idő jut, ami idővel a segítő 

munka rovására mehet. De ez nem csak nálunk van így, hanem más helyeken. 

 

Kovács György polgármester: A finanszírozás miatt kellett Kajdacsot is bevállalni. 

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: 

 

 

41/2017. (V.30.) önkormányzati határozat  

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló átfogó 

értékelésről 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

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

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

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

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: 2017. május 31. 

Felelős: Kovács György polgármester, a 2. pont vonatkozásában:  dr. Sátor Vera jegyző 
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10/ A 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. §. (3.a) bekezdése 

írja elő, hogy a polgármester az éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadás 

rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja által a 2016. évben 

önkormányzatunknál lefolytatott ellenőrzésekről készített jelentést az előterjesztés melléklete 

tartalmazza. 

Tavaly és idén a Magyar Államkincstár átfogó ellenőrzést folytatott az öt önkormányzatnál. A 

nagydorogi megállapításokat, javaslatokat mindenkinek kiküldtük.  

 
 

Feke Lajos képviselő: Áttekintve az anyagokat pénzügyi probléma nincs, csak 

adminisztrációs hibákat tártak fel. 

 

Kovács György polgármester: Csak segítő jellegű a munkájuk. Összehasonlítva a 

jelentéseket a Magyar Államkincstár ugyanazokat a kisebb hibákat találta, mint a Belső 

Ellenőrzési Csoport. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal, vagy a MÁK ellenőrzéssel kapcsolatban van-e még 

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

nem volt. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

42/2017. (V.30.) önkormányzati határozat  

a 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása   

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó éves 

ellenőrzési jelentést elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

11.  Egyebek. 

 

11.1  A Duna Összeköt Egyesülettel megkötött kölcsönszerződés módosítása 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A Duna Összeköt Egyesület kérelemmel fordult 

önkormányzatukhoz, mint az Egyesület tagjához. A Képviselő-testület 28/2017. (IV.3.) 
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önkormányzati határozatával jóváhagyta a kérelmet, ennek megfelelően a felek között 

kölcsönszerződés jött létre, melynek 3./ pontja szerint a kölcsön visszafizetésének határideje 

az aláírás napjától számított 2 hónap volt, ami 2017. június 5. napján lejár. 

A csatolt kérelemben előadottak alapján később, az Irányító Hatóság szóbeli tájékoztatása 

alapján június végére-elejére várható a kifizetési kérelmük elbírálása, ezért kérik a fizetési 

határidő 2017. augusztus 15. napjára történő módosítását. 

A visszafizetés biztosítékául szolgáló beszedési megbízás továbbra is érvényben marad. 

 

Miczki Márton képviselő: Magával hozta azt a dokumentumot, mely igazolja, hogy 2017. 

04.18. napján benyújtották a kifizetési kérelmet, melyre hiánypótlás érkezett. A 

hiánypótlásnak határidőben eleget tettek, tehát a kérelem befogadásra került. 

Elvileg a holnapi napon a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést fog tartani, és ha 

minden rendben lesz, abban az estben bármikor várhatja az egyesület az igényelt összeg 

kiutalását. 

 

Kovács Márk képviselő: Nem örülünk a csúszásnak, de nem tudunk mit tenni. 

 

Miczki Márton képviselő: Bízunk benne, hogy nem lesz csúszás. 

 

Kovács Márk képviselő: A kamat továbbra is elszámolásra kerül. 

 

 

Kovács György polgármester: Igen. Valamint a tagdíj 1200,- Ft-ról 12.000,- Ft-ra 

módosítva lett, evvel is elősegítve az egyesület fenntarthatóságát. Ő továbbra is biztosítva 

látja a kölcsön visszafizetését. 

Azért is tette a mai napon a Képviselő-testület elé a módosítást, nehogy kicsúszunk a 

határidőből, amennyiben a kifizetés nem érkezik meg az egyesület részére. 

Az egyesületnek 2020-ig működnie kell, mert ha megszűnik visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az eddigi pályázóknak. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A visszafizetés határidejét kellene meghatározni. 

 

Feke Lajos képviselő: Ő el tudja fogadni az augusztus 15-ét, de ez legyen az utolsó határidő. 

 

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

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

hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

Miczki Márton képviselő: Bejelenti, hogy érintettsége lévén nem kíván részt venni a 

szavazásban. 

 

Kovács György polgármester: Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi 

határozati javaslatot azzal, hogy a visszafizetés határideje 2017. augusztus 15., elfogadni 

szíveskedjék! 
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1 fő képviselő nem szavaz 

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

határozatot hozza: 

 

 

43/2017. (V.30.) önkormányzati határozat 

a Duna Összeköt Egyesülettel létrejött kölcsönszerődés módosítása  

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület a Duna Összeköt Egyesülettel 

2017. április 5. napján megkötött kölcsönszerződést az előterjesztés mellékletében foglalt 

tartalommal módosítja, azzal, hogy a visszafizetés határideje 2017. augusztus 15. 

 

2. A képviselő-testület a módosító szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

11.2 A „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2017. évi odaítélése 

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

Kovács György polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

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

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

A feltételeknek megfelelő 1 fehér és 2 vörös borminta közül a szakértői bizottság a határozati 

javaslatban foglalt fehérbort tartotta méltónak a „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 

elnyerésére. 

A rendelet 5.§-a értelmében a szakértői bizottság általi szakvélemény alapján a díjat a 

képviselő-testület ítéli oda  egyszerű szótöbbséggel tartott nyílt szavazáson. 

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 elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 
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44/2017. (V.30.) önkormányzati határozat  

a „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2017. évi odaítéléséről 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján a 2017. évben a „Nagydorog Nagyközség Bora” díjat 

 

 fehérbor kategóriában       a Nyári Mihály által megtermelt 2016. évjáratú  

vegyes fehér fajtájú borért 

vörösbor kategóriában        a Sarok Róbert  által megtermelt 2015. évjáratú  

Kékfrankos fajtájú borért 

ítéli oda. 

 

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

díjak átadásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

a 2. pontban foglaltak tekintetében: 2017. június 30. 

Felelős: Kovács György polgármester 
 

 

Feke Lajos képviselő: A lakosság jelezte, hogy az OTP közben célszerű lenne egy lámpát 

felszerelni. 

 

Kovács György polgármester: A Pavill Kft-vel felveszi a kapcsolatot és megnézeti, hogy 

kivitelezhető-e.  

 

Feke Lajos képviselő: A COOP bolt és a volt ruhásbolt környékén járdafelújítást kellene 

végezni, mert balesetveszélyes. 

 

Kovács György polgármester: Saját kivitelezésben megoldjuk. 

 

 

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

15.30 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

   polgármester                          jegyző 


