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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: 

 

 

54/2017. (IX.20.) önkormányzati határozat  
Csatlakozás a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz, továbbá a pályázat 

kiírása  

55/2017. (IX.20.) önkormányzati határozat 
A Damjanich utca forgalmi rendjének 

szabályozása  

56/2017. (IX.20.) önkormányzati határozat  
A helyi építési szabályzat módosításának 

kiegészítése 

57/2017. (IX.20.) önkormányzati határozat  

 

 

Pályázat benyújtása mini bölcsődei 

férőhelyek kialakítása tárgyában 
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 6/2017.  

(IX.21.) önkormányzati 

rendelete 

 

A Képviselő-testület és 

szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról 

szóló 4/2009. (III.30.) 

önkormányzati 

rendeletének 

módosításáról 

Hatályba lépésének 

napja:  

2017. szeptember 22. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. szeptember 20-án 18.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Klubhelyiség  

7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 67/b. 

 

 

Jelen vannak: Kovács György polgármester, 

Balog Attila alpolgármester, 

Borbélyné Töttösi Ágnes, 

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, 6 fő jelen van. Feke Lajos képviselő 

távolmaradását előzetesen bejelentette.  

Kéri, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontot fogadja el a képviselő-testület. 

 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

1 . /  Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról rendelkező 

önkormányzati rendelet módosítása.  ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz, továbbá a pályázat kiírása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

3./ A Damjanich utca forgalmi rendjének szabályozása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

4./ Helyi építési szabályzat módosításának kiegészítése. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

5./ Pályázat benyújtása mini bölcsődei férőhelyek kialakítása tárgyában. 

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

 

1./ Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról rendelkező 

önkormányzati rendelet módosítása.   

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: 2014. október 1. napján lépett hatályba a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 

szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény, mely megszüntette a népi kezdeményezés 

jogintézményét. 

Önkormányzatunk szervezeti és működési szabályzata jelenleg is tartalmaz hivatkozást ezen 

jogintézményre, így az erre irányuló rendelkezéseket hatályon kívül kell helyeznünk. 

A módosítás elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonná maga 

után. 

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

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2009.  

( III.30.) Önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2017. szeptember 22. 

 

 

 

2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz, továbbá a pályázat kiírása.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan 2018. év vonatkozásában is 

javaslatot tesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásra és a pályázat kiírására, az előterjesztés mellékletében foglaltak ismeretében. A 

keret a költségvetésbe beépítésre került. 

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

határozatot hozza: 

 

 

54/2017. (IX. 20.) önkormányzati határozat  

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 

továbbá a pályázat kiírása  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, továbbá a csatlakozáshoz 

szükséges további nyilatkozatok megtételére. 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók 

számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának 

Általános Szerződési Feltételeit az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és 

folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 

megfelelően jár el. 

3. A Képviselő-testület a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott „A” és „B”típusú 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulóját 

kiírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

3. A Damjanich utca forgalmi rendjének szabályozása.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Korábbi  képviselő-testületi ülésen már szó esett róla, a 

Damjanich utcában, a Jókai utca felé vezető elágazásnál leszűkül az úttest, ami 

balesetveszélyes helyzeteket teremthet. 

 

Ennek megszüntetéséhez javaslatot kértem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. paksi mérnökség 

vezetőjétől, aki az alábbi javaslatot tette: 

          Útszűkület (két oldalról)                                                              

(Ume kód: A-007)           Mindkét oldalról 

                         Álló iránytábla (balra kerülendő)                                             
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(Ume kód: F-035)            Villanyoszlopra, fa elé 

A figyelmeztető tábla kihelyezését 50-80 m között kell kivitelezni. Ő az 50 m-t javasolja. 

 

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 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

55/2017. (IX. 20.) önkormányzati határozat 

A Damjanich utca forgalmi rendjének szabályozása  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a közút kezelője úgy 

dönt, hogy a Damjanich utcában a 30. számú ház előtt mindkét oldalról az alábbi közlekedési 

táblát helyezi el: 

          Útszűkület (két oldalról)      

(Ume kód: A-007)   

Emellett a fenti táblát megelőzően mindkét oldalról 50 méterrel a következő tábla kerül 

elhelyezésre: 

                                Álló iránytábla (balra kerülendő)                                             

(Ume kód: F-035)             

Határidő: 2017. november 1. 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

4. Helyi építési szabályzat módosításának kiegészítése. 

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Jelenleg is folyamatban van a helyi építési szabályzatunk 

módosítási eljárása. Fehér Attila sárszentlőrinci lakos Szigetpusztán már meglévő, de nem 

használt, leromlott lakóingatlant kíván felújítani. Ma kérelemmel fordult az 

önkormányzathoz, hogy a helyi építési szabályzatát úgy módosítsa, ami lehetővé teszi a Gip 
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jelű egyéb ipari  gazdasági területen belül lakások elhelyezhetőségét, igazodva a magasabb 

szintű jogszabály, az OTÉK előírásaihoz. 

A kérelmet megvizsgálta a HÉSZ készítője, és azt az alábbi határozati javaslatban foglaltak 

szerint látta megvalósíthatónak. 

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 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

56/2017. (IX. 20.) önkormányzati határozat 

A helyi építési szabályzat módosításának kiegészítése 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy módosítani 

kívánja a helyi építési szabályzatáról szóló 5/2006. (III. 21.) önkormányzati rendeletét a Gip 

jelű egyéb ipari  gazdasági területen belül lakások elhelyezhetőségét lehetővé tevő előírással. 

Azaz a Rendelet 10. § (2) bekezdésének előírását az OTÉK  20. § (5) bekezdéséhez kívánja 

igazítani. 

 

Indokolás: 

Lakossági kérelem érkezett az önkormányzathoz, hogy a helyi építési szabályzatát úgy 

módosítsa, ami lehetővé teszi a Gip jelű egyéb ipari  gazdasági területen belül lakások 

elhelyezhetőségét, igazodva a magasabb szintű jogszabály, az OTÉK előírásaihoz. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

5./ Pályázat benyújtása mini bölcsődei férőhelyek kialakítása tárgyában. 

 Előadó: Kovács György 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Kovács György polgármester: A nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az 

emberi erőforrás miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti mini bölcsődei 

férőhelyek kialakításának támogatására. Erre önkormányzatunk legfeljebb 10 millió forintos 

támogatást igényelhet, a támogatási intenzitás 95%. 

 

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

határozatot hozza: 

 

 

57/2017. (IX. 20.) önkormányzati határozat 

Pályázat benyújtása mini bölcsődei férőhelyek kialakítása tárgyában 

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

pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 

melléklet II. 11. pont szerint mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására a 

Nagydorogi Szivárvány Óvoda és Konyha Nagydorog, Kossuth u. 38. (1146 hrsz. ) alatti 

épületében. 

A beruházás összköltsége: 6.369.479,- forint 

A pályázaton igényelt összeg (95 %): 6.051.005,- forint 

A pályázati önerő (5 %): 318.474,- forint 

Az önerőt Nagydorog Nagyközség Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásával 

kapcsolatos teendők ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. szeptember 28.  

Felelős: Kovács György polgármester 

 

Kovács György polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy szeptember 17-én 

az Erdély területén átvonuló vihar következtében testvértelepülésünk Igazfalva komoly 

károkat szenvedett. Komoly károsodás érte az igazfalvai református templom toronysisakját, 

és megsemmisült a tetőhéjazat jelentős része. Mint a híradóban is látható volt a kormány 

rendkívüli támogatást nyújt a határon túli műemlék templomok helyreállításához. 

Testvértelepülés polgármestereként javasolná, hogy segítsük őket a templom 

helyreállításában. Célszerűnek tartaná, ha a jövő hét folyamán, a helyszínen ténylegesen 

tájékozódnának a bekövetkezett károkról, egyben tisztázásra kerülne, hogy milyen jellegű 

támogatásra lenne szükségük. ( Elképzelhető, hogy alapanyagok kiszállításával is megoldható 

a segítségnyújtás) 

Ezt követően újabb egyeztetésre kerülne sor a képviselő-testülettel. 

 

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

18.50 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

   polgármester                         jegyző 


