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Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. 

Tel.: 75/ 532- 019, Fax: 332-047 

e-mail: 

titkarsag@nagydorogonk.axelero.net 



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

 

64/2017. (XI.07.) önkormányzati határozat  

 A térfigyelő kamerarendszer 

üzemeltetésére vonatkozó együttműködési 

megállapodás módosítása  

65/2017. (XI.07.) önkormányzati határozat  
A Kossuth utca önkormányzati kezelésben lévő 

útszakasza forgalmi rendjének szabályozása  

66/2017. (XI.07.) önkormányzati határozat  
A Gábor Áron utca forgalmi rendjének 

szabályozása  

67/2017. (XI.07.) önkormányzati határozat  
Együttműködési megállapodás megkötése 

a Szekszárdi Szakképzési Centrum I. 

István Szakképző Iskolájával 

68/2017. (XI.07.) önkormányzati határozat  
Közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

69/2017. (XI.07.) önkormányzati határozat  Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási megállapodásának 26. számú 

módosítása 

70/2017. (XI.07.) önkormányzati határozat  Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának 8. számú módosítása 

71/2017. (XI.07.) önkormányzati határozat  Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának 2017. évi módosítása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. november 07-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Nagydorog Nagyközség 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 

 

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. Borbélyné Töttösi Ágnes 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./ A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó együttműködési 

megállapodás módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

2./ A Kossuth utca önkormányzati kezelésben lévő útszakasza forgalmi rendjének 

szabályozása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

3./ Együttműködési megállapodás megkötése a Szekszárdi Szakképzési Centrum I. 

István Szakképző Iskolájával. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

4./ Általános célú közmeghallgatás kitűzése. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

5./ Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.  

( Írásos előterjesztés) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

6./ Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 
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7./ Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

megállapodásának 2017. évi módosításai. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1./ A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó együttműködési 

megállapodás módosítása.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott 

be közterületi térkamera rendszer telepítésének támogatására a Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítványhoz, mely pályázat alapján támogatásban részesült. A kamerák 

felszerelése, üzembe helyezése megtörtént. 

A hatályos szabályozás szerint azonban közterületi térfigyelő rendszert csak a rendőrség és a 

közterület-felügyelet üzemeltethet, így a képviselő-testület 50/2016. (VIII.04.) önkormányzati 

határozatával együttműködési megállapodást kötött a Paksi Rendőrkapitánysággal. 

A megállapodás 12. pontjában megnevezésre került a karbantartással megbízott cég, így 

mivel velük megszűnt az erre vonatkozó szerződésünk, a megállapodás irányadó pontját 

módosítani kell, és az új karbantartót kell megnevezni. 

 

Feke Lajos képviselő: A karbantartási összeg változatlan maradt? 

 

Kovács György polgármester: A számítások kicsit másabbak, mint az előzőben, ebből 

eredően minimális változás van. A karbantartás viszont kötelező feladata az 

önkormányzatnak, mely a pályázati kiírásban is előírás volt. 

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: 

64/2017. (XI.07.) önkormányzati határozat 

A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodás 

módosítása  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt 

együttműködési megállapodás módosítást elfogadja, és aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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2./ A Kossuth utca önkormányzati kezelésben lévő útszakasza forgalmi rendjének 

szabályozása.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Az elmúlt ülésen szóba került, hogy a helyi rendőrőrs 

parancsnokával egyeztettünk forgalomszabályozási kérdésekben, és ennek kapcsán merült fel, 

hogy jelenleg a 63-as számú főútról (Kossuth utca) lekanyarodva a Napsugár vendéglő és a 

Coop bolt kereszteződésében egy egyirányú haladási irányt mutató KRESZ tábla van 

elhelyezve.  

A Kossuth utca 38. szám (óvoda) előtti útelágazás elé egy kötelező haladási irány jobbra tábla 

kerülne kihelyezésre, tehát akik a Kossuth utcai kisboltok felől közlekednek az óvoda 

irányába, azok az óvoda előtt csak jobbra mehetnének a 63-as számú főút felé. 

További forgalomszervezési kérdésként jelentkezett, hogy a Gábor Áron utca a jelenlegi 

forgalmi rend szerint egyirányú, behajtani csak a déli végéből (Gábor Áron u. 28.) az északi 

vége (Gábor Áron u. 18.) irányába lehetséges.  

Aki a Gábor Áron telep irányából kanyarodik a Gábor Áron utcára az a jelen pillanatban nem 

látja a kötelező haladási irányt mivel ezt tábla nem jelzi.  

Célszerű lenne egy kötelező haladási irány jobbra tábla kihelyezése a Gábor Áron utca és a 

Gábor Áron telepet összekötő 999 hrsz.-ú út kereszteződésébe a Gábor Áron utca 13/a. számú 

ingatlan mellé, hogy a haladási irány egyértelmű legyen. 
 

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 javaslatokat elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 
 

65/2017. (XI. 07.) önkormányzati határozat 

A Kossuth utca önkormányzati kezelésben lévő útszakasza forgalmi rendjének 

szabályozása  

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

dönt, hogy a Kossuth utcában, a Napsugár vendéglő és a Coop bolt kereszteződésében 

található egyirányú haladási irányt mutató KRESZ táblát leszereli, egyidejűleg a Kossuth 

utcában a 38. számú ingatlan előtti útelágazás elé az alábbi közlekedési táblát helyezi el, az 

előterjesztés melléklete szerint: 

  Kötelező haladási irány, jobbra 

Határidő: 2017. december 1. 

Felelős: Kovács György polgármester 
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A képviselő-testület egyhangúlag,6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

66/2017. (XI. 07.) önkormányzati határozat 

A Gábor Áron utca forgalmi rendjének szabályozása  

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

dönt, hogy a Gábor Áron utca és a Gábor Áron telepet összekötő 999 hrsz.-ú út 

kereszteződésébe a Gábor Áron utca 13/a. számú ingatlan mellé az alábbi közlekedési táblát 

helyezi el, az előterjesztés melléklete szerint: 

  Kötelező haladási irány, jobbra 

Határidő: 2017. december 1. 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

3./ Együttműködési megállapodás megkötése a Szekszárdi Szakképzési Centrum I. 

István Szakképző Iskolájával.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 6. §-

ának (4) bekezdése alapján a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi 

vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat 

elvégzésének igazolása. 

Az iskolán kívüli külső szervezet bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről 

megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és 

vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét. 

Több intézménnyel kötöttünk ilyen  téren megállapodást. 

A mellékelt együttműködési megállapodás megkötését a Szekszárdi Szakképzési Centrum I. 

István Szakképző Iskolája kezdeményezte azért, hogy a náluk tanuló nagydorogi gyermekek 

lakóhelyükön teljesíthessék a kötelező közösségi szolgálatukat. 

 

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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67/2017. (XI.07.) önkormányzati határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése a Szekszárdi Szakképzési Centrum I. István 

Szakképző Iskolájával 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárdi Szakképzési 

Centrum I. István Szakképző Iskolával az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

együttműködési megállapodást köt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

4./ Általános célú közmeghallgatás kitűzése.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében évente 

legalább egy alkalommal kötelező közmeghallgatást tartani. December 6-án 17.00 órai 

kezdetre tesz javaslatot. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: December 6-át nem tartja célszerűnek, mivel mikulás napja 

lesz. Javasolná december 4-e 17.00 órát. 

 

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: 

 

68/2017. (XI. 07.) önkormányzati határozat 

Közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

 

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

2017. december 04-én 17.00 órakor általános célú közmeghallgatást tart – képviselő-

testületi üléssel egybekötve -. 

A közmeghallgatás helye: Sportcsarnok Klubhelyisége 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakról a 

lakosságot a helyben szokásos módon értesítse. 

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: 2017. november 17. 

Felelős: Kovács György polgármester 
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5./ Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.  

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A képviselő-testület előtt is köztudott, hogy Szabó Péter úr 

lett Paks Város polgármestere. 

A társulási megállapodás módosítására azért van szükség, mert ezáltal változott a Paks Város 

Önkormányzatát képviselő személy. 

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: 

 

69/2017. (XI. 07.) önkormányzati határozat 

 

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 26. számú módosítása 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának 26. számú módosítását elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

6./ Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítása.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A társulási megállapodás módosítására azért van szükség, 

mert változott a Paks Város Önkormányzatát képviselő személy. 

 

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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70/2017. (XI. 07.) önkormányzati határozat 

 

Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának 8. számú módosítása 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paks és Környéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 8. számú 

módosítását elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester  

 

 

7./ Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

megállapodásának 2017. évi módosításai. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: Az országos hulladékgazdálkodási rendszer jelenleg 

átalakítás alatt van, mely során a Társulásokra több feladat is hárult. Többek között a területi 

integráció elvégzése, melynek következtében a fehér zónák megszűntetése a cél, tehát egymás 

területén nem történne átjárás a hulladékszállítása, gyűjtése során. A kijelölt területekkel a 

Társulás munkaszervezete felvette a kapcsolatot, ezután több önkormányzat jelezte 

számunkra csatlakozási szándékát határozat formájában. A települések csatakozása újabb Tag 

típus kijelölését vonja maga után. A jelenlegi Társulási Megállapodás szerint vannak Tag1 

önkormányzatok, akik a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Programban (Projekt1), a 

közszolgáltatásban, költségvetési kérdésekben, tagdíj befizetésben érintettek. Továbbá Tag2 

önkormányzatok, melyek kizárólag a Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Programban 

érintettek (Projekt2). 

A jelen módosítással történő változás értelmében Tag3 kerülne bevezetésre, mely 

önkormányzatok Projekt1 kivételével, a Tag1 önkormányzatokhoz tartozó jogokkal lennének 

felhatalmazva. Ezálta érdekeltek lennének a közszolgáltatásban, tagdíjfizetésben és így a 

költségvetési kérdésekben is, amely nem Projekt1-et érinti. 

Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 

előzőleg hozott határozatára, mely jelezte belépési szándékukat, a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2017. május 3. napján 

tartott ülésén kérte a Paksi térséghez tartozó tagönkormányzatok testületi határozatait a 

csatlakozási szándékról. 2017. május 30. napjáig ezen határozatok beérkeztek 

Társulásunkhoz, mely szerint új Tag3 települések kerülnének be a Társulásba. A települések a 

következőek: Paks, Gerjen, Györköny, továbbá Bölcske, Madocsa, Nagydorog, Pusztahencse 

települések, mely Tag2-ként a Társulás részei, Tag3 jogait is élveznék ezentúl. 

A Társulásba történő felvétel jogi szabályozásai szerint az újonnan csatlakozó tagok 2017. 

december 9-én lesznek ténylegesen a Társulás tagjai.  

 

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 egyhangúlag,6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

 

71/2017. (XI. 07.) önkormányzati határozat 

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának 2017. évi módosításairól  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete megtárgyalta a Társulási 

Megállapodás módosításairól szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozta: 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata elfogadja a Dombóvár és vonzáskörzete 

részéről érkezett a Társuláshoz való csatlakozási szándékokat. 

 

2. Elfogadja a Társulási Megállapodás V./1. pontjában lévő módosításokat: 

„A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt1 keretében megépülő létesítmények a 

Társuláson belül Tag1 tulajdonába kerülnek.” 

 

3. Elfogadja a Társulási Megállapodás V./4. pontjában lévő módosításokat: 

„A KEOP 1.1.1./2F-2010-0004 és a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0023 számú, Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Program (Projekt1) keretén belül megvalósuló létesítmények a 

Társulás (Tag1), mint a projekt kedvezményezettje tulajdonába kerülnek, azt 

üzemeltetésre, közszolgáltatásra Társuláson belül Tag1 adhatja ki.” 

 

4. Elfogadja a Társulási Megállapodás X./3. pontjában lévő módosításokat:  

„A Társulás nyílt, más önkormányzatok – amennyiben a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos feladataikat a Társulási megállapodásban foglalt integrált regionális 

hulladékgazdálkodási rendszer keretein belül kívánják megoldani bármikor 

csatlakozhatnak és a Társulási Tanácshoz intézett írásos csatlakozási kérelmet 

nyújthatnak be. A csatlakozási kérelemről, a csatlakozással összefüggő vagyoni, 

költségvetési hozzájárulásokkal kapcsolatos kérdésekről, a szavazati arányok 

alakulásáról a Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntésével előzetesen 

állást foglal. A csatlakozás a társulási megállapodás módosítását igényli. A 

csatlakozást követően a Tagok szavazati aránya a Társulási Megállapodásban 

rögzített elvek szerint kerül megállapításra és a mellékletben rögzítésre A csatlakozó 

tag (továbbiakban: Tagok3) jogai és kötelezettségei - a Projekt 1-hez kapcsolódó 

jogok és kötelezettségek kivételével - Tagok1 jogaival és kötelezettségeivel 

megegyezik. Tagok3 névsora a megállapodás 4. sz. mellékletében kerül 

felsorolásra.” 

 

5. Elfogadja a Paks és vonzáskörzete részéről érkezett a Társuláshoz való csatlakozási 

szándékokat. 

 

6. Elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Társulás 11/2017. 

(2017. május 3.)  KHÖTT határozata alapján. 

 

7. Elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Társulás 15/2017. 

(2017. június 9.) KHÖTT határozata alapján. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  Kovács György polgármester 
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Kovács György polgármester: A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 2017. június 9-én hozott döntésével jelentkezésünket 

elfogadta, és teljes jogú tagságot biztosított Nagydorog település számára. 2017. november 

1-től kezdődően Nagydorogon jogszerűen a települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátására a Kaposvári Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. vált jogosulttá. 

 

Az elmúlt időszakban a mezőgazdasági haszonállatok tartásával kapcsolatban 

felmerült ügyek kapcsán az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet és a 

Tisztelt Lakosságot: 

 

„Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 6. § (6) 

bekezdése értelmében mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben 

jogszerűen nem korlátozható, azaz az önkormányzatok ma már nem alkothatnak olyan 

önkormányzati rendeletet, amelyben a tartható mezőgazdasági haszonállatok maximális 

számát meghatározzák. 

Ezen rendelkezés 2012. október 1. napjától hatályos, mely időponttól kezdődően az 

önkormányzatok képviselő-testületei kötelesek voltak hatályon kívül helyezni azon 

önkormányzati rendeleteiket, melyek a mezőgazdasági haszonállatok tartására vonatkozóan 

korlátozást, egyedszám előírást tartalmaztak. Ezen kötelezettségének megfelelően Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete is hatályon kívül helyezte vonatkozó 

szabályozását, az állattartásról szóló 3/1992. (V. 18.) rendeletet. 

Tehát: a mezőgazdasági haszonállatok egyedszám korlátozására 2012. október 1-je óta 

általánosan, helyi jogalkotás útján már nem, hanem konkrét esetben, amennyiben az ügy 

kivizsgálását követően az illetékes állatvédelmi és/vagy állategészségügyi hatóság a tartási 

körülményeket súlyosan jogszabálysértőnek, az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvénybe, illetve a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 

32/1999. (III. 31.) FVM rendeletbe ütközőnek ítéli, állatvédelmi vagy állategészségügyi 

hatósági eljárásban, illetőleg birtokvédelmi eljárásban lehet mód. 

Ha valaki ilyen jellegű megkereséssel fordul a Képviselő-testülethez, abban az esetben az 

elhangzottak alapján megállapítható, hogy az önkormányzatnak nincs hatásköre ezen 

ügyekben. 

 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az idei évben 5 millió forinttal kevesebb a szociális 

keret, mint a tavalyi évben volt. Előzetes számítások szerint az év végére a jelenleg 

rendelkezésre álló keret elfogy. 

Felmerül a kérdés, hogy a korábbi években a szociális rendeletben meghatározottakban 

foglaltak alapján a lakosság részére nyújtott 5000,- forintos utalványok terén mi legyen a 

megoldás. Az önkormányzat csak saját keretéből tudná ezt az idei évben biztosítani. 

Erre vonatkozóan különböző kimutatások készültek. 

Amennyiben a : 

- 14 év alatti gyerekek és a 60 év feletti felnőttek kapnának 5000,- Ft értékben utalványt 

abban az esetben  4.750 ezer forintot, 

- 14 év alatti gyerekek és a 70 év feletti felnőttek kapnának 5000,- Ft értékben utalványt 

abban az esetben 3.025 ezer forintot, 
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- 14 év alatti gyerekek kapnának 5000,- Ft értékben utalványt abban az esetben 1.710 ezer 

forintot, 

- 60 év feletti felnőttek kapnának 5000,- Ft értékben utalványt abban az esetben 3 040 ezer 

forintot, 

- 70 év feletti felnőttek kapnának 5000,- Ft értékben utalványt abban az esetben 1 315 ezer 

forintot, kellene az önkormányzatnak biztosítania. 

Ezen felül 230 ezer forint pluszot jelentene a tartózkodási hellyel rendelkező lakosság száma. 

 

Miczki Márton képviselő: Mennyi összegről lenne végül is szó? 

 

Kovács György polgármester: Kb. 5 millió forintról. 

 

Miczki Márton képviselő: Tavaly mennyi kellett hozzátenni? 

 

Kovács György polgármester: A Képviselő-testület 1 millió forintot szavazott meg, és kb. 

500 ezer forintot kellett biztosítania az önkormányzatnak. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy a következő testületi ülésig gondolják végig, ugyanis erre 

vonatkozóan döntést kell hozni. 

Továbbá a TOP-os pályázatok kapcsán tájékoztatja a Képviselő-testületet és a kivitelezőket, 

hogy a pályázatok benyújtása kapcsán a Bujdosó Közbeszerzési Irodát kell felkeresni. 

 

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

15.35 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

   polgármester                         jegyző 


