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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi határozatokat fogadta el: 
 
10/2012.(II. 27.) önkormányzati határozat a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 
polgármesternek a két ülés között végzett 
tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 

11/2012.(II. 27.) önkormányzati határozat az önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) 
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerinti saját bevételei, valamint a 
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségei 
 

12/2012.(II. 27.) önkormányzati határozat Príger József könyvvizsgáló megbízása a 
2011. év egyszerűsített éves költségvetési 
beszámolójának könyvvizsgálói 
feladataival  
 

13/2012.(II. 27.) önkormányzati határozat Közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 
 

14/2012.(II. 27.) önkormányzati határozat A jegyző megbízása a 
vagyongazdálkodásról szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatával  
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 

 
 

Nagydorog Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-
testületének 4/2012.  
(II.28.) önkormányzati rendelete 
 

A helyi önszerveződő 
közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről 
szóló 7/2009. ( IV.8. ) ÖR. 

rendelet módosításáról. 
 

Hatályba lépésének 
napja:  

2012. február 29. 

Nagydorog Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-
testületének 5/2012.  
(II.28.) önkormányzati rendelete 
 

Nagydorog Nagyközség 
Önkormányzata 2012. évi 

költségvetéséről 
 

Hatályba lépésének 
napja:  

2012. február 28. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2012. február 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Nagydorog, Kossuth L.u.81. 
 
Jelen vannak:  Veres Imre polgármester, 

Hosnyánszki Jánosné, 
Kishonti János,  
Jankovics Lászlóné, 
Sági János 
Szabó J. Csabáné képviselők   
 

 
Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 
     Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző 
     Csonka Imre NRNÖ elnök 

 
 
Veres Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket. A képviselő-testület ülését megnyitja, 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen 
van. Böndörné Jaksa Judit távolmaradását előzetesen bejelentette. 
 
Veres Imre polgármester: Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy a meghívóban feltüntetett 
napirendi pontokon kívül van-e valakinek egyéb javaslata. 
 
Kishonti János képviselő:  Szeretné, ha a képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 
közutak nem közlekedési célú használatáért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati 
rendeletet újratárgyalná. 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Rendelet alkotás esetében célszerű lenne a következő testületi ülésen 
napirendre tűzni, de annak függvénye is, hogy mennyire változna az írásos rendelet.  
 
Kishonti János képviselő: Nem lenne változtatás, csak a döntéshozatal végett javasolja. 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Ebben az esetben, ha a képviselő-testület elfogadja a módosítást, újra 
tárgyalható. 
 
Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi pontokra vonatkozó egyéb javaslat 
van-e. 
Megállapítja, hogy egyéb javaslat nem hangzott el. 
 

A képviselő-testület a  polgármester napirendi javaslatát a módosító javaslattal együtt 
egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak 

szerint: 
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N A P I R E N D
 

:  

 
1/  Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, a két 

ülés között végzett tevékenységről. ( Írásos előterjesztés ) 
 Előadó:
 

 Veres Imre polgármester 

2/ A helyi önszerveződő közösségek támogatásáról szóló 7/2009. ( IV.8.) ÖR. 
rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó:
 

 Veres Imre polgármester 

3/ A saját bevételek és az adósságot keletkező ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek meghatározása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó:
 

 Veres Imre polgármester 

4/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 
megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 
Előadó:

 
 Veres Imre polgármester  

5/ Könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok elbírálása.  
( Írásos előterjesztés ) 
 Előadó:

 
 Veres Imre polgármester 

 
6/ Általános célú közmeghallgatás kitűzése. ( Írásos előterjesztés ) 
 Előadó:
 

 Veres Imre polgármester 

7/ Az önkormányzati tulajdonú közutak nem közlekedési célú használatáért 
fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó:

 
 Veres Imre polgármester 

8/ Bejelentések. 
 

 
 

 
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, a két 
ülés között végzett tevékenységről. 

 Előadó:
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 Veres Imre polgármester 

 
Veres Imre polgármester: A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtására 
vonatkozó jelentést a képviselő-testület írásban megkapta. Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 
Megkérdezi, hogy van e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólása, kérdése. 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
 
Kéri, hogy az írásban kiküldött beszámolót az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjenek. 
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A képviselő-testület egyhangúlag,6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozza: 

 
10/2012. (II. 27.) önkormányzati határozat  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült írásbeli beszámolót elfogadta. 

a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról és a polgármesternek a 
két ülés között végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
 
 
2/ A helyi önszerveződő közösségek támogatásáról szóló 7/2009. ( IV.8.) ÖR. 

rendelet módosítása. 
 Előadó:
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 Veres Imre polgármester 

 
Veres Imre polgármester: A képviselő-testület a 2012. február 13-án megtartott ülésén úgy 
döntött, hogy 500 E Ft összegű támogatási keretet különít el a helyi önszerveződő közösségek 
részére közbiztonsági célú programok, tevékenységek támogatására. Ehhez módosítani 
szükséges a fenti rendelet. 

dr. Sátor Vera jegyző: Továbbá szükséges a módosítás, mivel a képviselő-testület tagjai 
szinte valamennyien személyesen érintettnek minősülnek a közpénzekből nyújtott 
támogatásokról szóló törvény szerint. Emiatt az önkormányzati törvény szabályainak is 
megfelelő ad hoc bizottságot nem tudnánk létrehozni, így az egyetlen jogszerű megoldás a 
támogatások odaítélésére, ha a polgármestert bízzuk meg e feladattal, mert esetében 
teljesülnek a szigorú összeférhetetlenségi szabályok. 
 
Kishonti János képviselő: A faluban több esetben szembesült azzal, hogy a polgárőrség 9 
éves múltra tekint vissza, a futballcsapat pedig 100 éves múltra, ők még sem kapnak 
támogatást. Vagy kapjon mindenki, vagy senki. 
 
A másik dolog pedig az, hogy az összeférhetetlenségből eredően a polgármesterre történik a 
hatáskör átruházása. Nem lenne egyszerűbb az összeférhetetlenség megszüntetése? 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Az összeférhetetlenség úgy szüntethető meg, hogy akik jelenleg 
valamelyik civil szervezetnél tisztséget töltenek be, lemondanak ottani tisztségükről. 
 
Kishonti János képviselő: Meg is kell szüntetnie.  
 
dr. Sátor Vera jegyző: Nem kell megszüntetni. Önkormányzati képviselő lehet bármely civil 
szervezet tisztségviselője. Ebben az esetben az a gond, hogy az a szervezet, akinek a 
tisztségviselője tagja a testületnek, nem kaphat támogatást. A polgármesterre történő 
átruházás azért szükséges, mert jelen esetben nem tudunk Ad-Hoc Bizottságot létrehozni, 
ugyanis a Bizottság tagja polgármester, alpolgármester nem lehet. Külsős tag kevesebb lehet 
mint belsős tag és e miatt a szabály miatt egyszerűen más megoldás nincs, vagy amit 
képviselő úr mondott, hogy a tisztségviselők lemondanak civil szervezeti tisztségükről. 
Természetesen ez az Ő szuverén döntésük. 
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Kishonti János képviselő: A Megyei Polgárőr parancsnoktól kért tájékoztatást és Ő azt 
mondta, hogy abban az esetben, ha támogatást igényel a szervezet, akkor a tisztségviselő vagy 
az ottani beosztásáról mond le, vagy a képviselői tisztségéről. 
Őt is érinti ez dolog, ezért úgy gondolja, hogy lemond a Tűzoltóságnál az elnöki tisztségéről 
és abban az esetben nem áll fenn összeférhetetlenség. 
 
Sági János képviselő: Ő úgy érzi, hogy személyesen ő ellene irányul ez a dolog. 
 
Kishonti János képviselő: Nem, szó sincs róla. 
 
Sági János képviselő: Amikor őt felkérték a képviselői mandátum betöltésére, akkor 
megkérdezte, hogy a Polgárőrségben betöltött tisztsége nem jelent-e összeférhetetlenséget, 
mert ő elsősorban a polgárőrséget szeretné képviselni. Azt a tájékoztatást kapta, hogy a kettő 
nem ütközik. Nem áll szándékában lemondani egyik tisztségéről sem. A polgárőrség jól 
működik, az emberek meg vannak elégedve a munkájukkal. Azt mondják a faluban, hogy 100 
éves múlttal rendelkezik a focicsapat? Azért ment tönkre, mert nem volt megfelelő vezetője.  
Őt is sokan megállítják a faluban és megköszönik a munkáját. Összesen négy ember 
támogatta a nagydorogi polgárőr egyesületet kisebb összeggel. A támogatásokkal mind a 
megye, mind az önkormányzat felé pontosan elszámoltak. Akinek problémája van, az keresse 
meg őt, vagy a könyvelőt. Ha bármi gond merülne fel, természetesen vissza fogják adni ezt a 
pénzt, de akkor ne kérje senki számon, hogy hol voltak a polgárőrök. 
 
Kishonti János képviselő: Ő is megszavazta ezt az összeget és Őneki semmi problémája 
nincs avval, hogy ki a Polgárőrség vezetője, de a törvényt be kell tartani, az biztos. Hogy a 
futballcsapat hogy számolt el, vagy, hogy nem, azt nem akarja firtatni. Ezt csak úgy lehetne, 
ha itt volna a vezetőjük és tisztázásra kerülnének a dolgok. Ő csak tolmácsolta a faluban 
hallottakat. Lemond most a képviselői mandátumáról, ha nem lehet elmondani azt, amit a 
választók elvárnak tőle. 
 
Hosnyánszki Jánosné képviselő: A döntés olyan vonatkozásban született, hogy azt 
támogassuk, aki az egész falu érdekeit képviseli. Természetesen megérti, hogy a jelenlegi 
nehéz anyagi körülmények között minden szervezetnek jó lenne a támogatás. Nagydorog 
összes lakosságát érinti, ha a polgárőrséget támogatjuk, hiszen a falu minden lakosára 
egyformán figyelnek.  
 
Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még 
valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, 
vélemény nem hangzott el. 
 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni 
szíveskedjenek! 
 
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 1  tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 
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Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2012. ( II.28. ) önkormányzati rendelete   

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 7/2009. ( IV.8. ) 
ÖR. rendelet módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2012. február 29. 
 
 
3/ A saját bevételek és az adósságot keletkező ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek meghatározása. 
 Előadó:
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 Veres Imre polgármester 

 
 
Veres Imre polgármester: Átadja a szót dr. Sátor Vera jegyzőnek. 
 
dr. Sátor Vera jegyző:: Új rendelkezés, hogy az önkormányzatok költségvetésének 
elfogadása előtt meg kell határozni a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek, 
valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ezt 
tartalmazza a melléklet.  
 
Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 
valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, 
vélemény nem hangzott el. 
 
Kéri 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: 

 
 
11/2012. (II.27.) önkormányzati határozat 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Stabilitási 
tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerinti saját bevételeit, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az előterjesztés mellékletében foglaltak 
szerint állapítja meg. 

az önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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4/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 
megalkotása.  
Előadó:

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 Veres Imre polgármester  

 
Veres Imre polgármester: Rendelet tervezetünk összeállításakor figyelembe vettük a 
költségvetési törvény előírásait, valamint az államháztartásról szóló új, 2011. december 30-án 
kihirdetett és 2012. január 1. napjától alkalmazandó 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 
szabályozásait. 
2012. évtől külön- külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat és az általuk irányított költségvetési szerv részére is. 
Rendelet tervezetünk ennek értelmében külön tartalmazza az önkormányzat, a polgármesteri 
hivatal, az iskola és óvoda, valamint a tagintézményként működő kajdacsi iskola és óvoda 
költségvetését.  Az új előírások értelmében már nem tartalmazza a nagydorogi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat tervezetét. 
 
Hosnyánszki Jánosné képviselő: A Pénzügyi Bizottság a mai napon tárgyalta az I. fordulós 
költségvetési rendeletet, ahol részletes írásbeli és szóbeli tájékoztatást kaptak. Megköszöni 
Anita és a gazdálkodási csoport munkáját. 
A Pénzügyi Bizottság a 2012. évi költségvetés rendeletének megalkotását a képviselő-
testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
 
Veres Imre polgármester: Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, hogy tegye meg 
szóbeli kiegészítését. 
 
Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzat rendelet tervezetét már a Pénzügyi 
Bizottság és a Képviselő Testület is I. fordulóban tárgyalta. Az ott elhangzottakat figyelembe 
véve javításra került a költségvetési tervezet. 
Az önkormányzat mérleg főösszege 1 535 088 e Ft, melyből a bevétel biztosításához a 
költségvetés tervezésekor 44 205 e Ft működési hitel és 5 656 e Ft fejlesztési c. hitel került 
tervezésre. 
Március 1-től a műszaki ügyintéző 4 órában történő foglalkoztatása 6 órás foglalkoztatásra 
módosul. Ez a személyi juttatások esetében 243 e Ft többlet kiadást eredményez, munkaadót 
terhelő járulékok esetében  65 e Ft emelkedést. 
Viszont az iskolánál a személyi juttatások március 1-től csökkennek, mert 1 fő közalkalmazott 
elmegy. A személyi juttatások 972 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék 262e Ft-tal csökken.  
                                                                                                                                                         
Kishonti János képviselő: A beruházási kiadásoknál a 2012. évi előirányzatoknál  819 972 
ezer forint szerepe. Ez a szennyvízberuházás teljes költsége? 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: A beruházás és tőkejellegű kiadásoknál a 2012. évi 
eredeti előirányzat az ivóvíz, szennyvíz kiadásainkat és a rendőrségégi épület felújítását 
tartalmazza. 

 

Veres Imre polgármester: Az ivóvíz 161 millió forint, a rendőrségi épület 10 millió forint 
plusz áfa, a szennyvíz 474 698 ezer forint plusz 128 168 ezer Ft áfa, ami 602 866 ezer forint. 
Ez a támogatott rész. A nem támogatott rész 8 085 ezer forint, az áfája 2 183 ezer forint, 
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összesen: 10 268 ezer forint. Tehát a szennyvízberuházás összesen 613 134 ezer forint kiadást 
jelent. 

 

Kishonti János képviselő: Ez az idei év? 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Igen. 

 

Kishonti János képviselő: Akkor ehhez a következő év még hozzájön. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az ivóvíz esetében 161 692 ezer forint plusz az áfa 
43 657 ezer forint, összesen 205 349 ezer forint. 

 

Kishonti János képviselő: Azt lehet tudni, hogy a szennyvízberuházásnak összesen mennyi a 
bekerülési költsége a két év vonatkozásában? 

 

Veres Imre polgármester: A támogatás 821 millió forint, ez 85 %-os támogatottság és ehhez 
jön a 15 %-os önrész. 

 

Kishonti János képviselő: A támogatás 821 millió forint, az önrész 15 %. 

Ha ezt az összeget visszaosztja a lakosságszámmal, ami 1100 fő, akkor nem érti, hogy miért 
kell 200 000 forint hozzájárulást fizetni? 

Veres Imre polgármester: A szennyvíz beruházásnak van egy elfogadott költségvetése. 
Hogy ténylegesen mennyi érdekeltségi hozzájárulást kell a lakosságnak fizetni, azt a legutolsó 
Víziközmű gyűlésen fogjuk meghatározni a tény adatok alapján. Amennyiben többlet 
befizetés van, a különbözet a lakosság részére visszafizetésre kerül. 

 

Kishonti János képviselő: A másik kérdés pedig az, hogy mikor kezdődik el a beruházás? 

 

Veres Imre polgármester: Az egyebek napirendi pontban tájékoztatást ad. 

 

Sági János képviselő: Tehát amikor elkészül a beruházás, és ha marad pénz, akkor vissza 
lesz osztva az embereknek. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni 
szíveskedjenek! 
 

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül a 
következő rendeletet alkotja: 
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Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2012. ( II.28. ) önkormányzati rendelete   

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 
A rendelet hatályba lépésének napja: 2012. február 28. 

 
 
5/ Könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok elbírálása.  

 Előadó:
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 Veres Imre polgármester 

 
Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) értelmében, tekintettel arra, hogy 
folyószámla hitellel rendelkezik, könyvvizsgálatra – ezen belül a zárszámadás auditálására – 
kötelezett. 
Könyvvizsgálót szükséges megbízni az egyszerűsített éves beszámoló vizsgálatával. 
Négy ajánlat érkezett: az egyik Gellérné Balassa Évától, az önkormányzat korábbi 
könyvvizsgálójától származik, ellenértéke nettó 450.000,- Ft, a másik Priger Józseftől, 
ellenértéke nettó 250.000,- Ft, a harmadik egy megyén kívüli (Budaörs) cégtől, a Diamant 
Kft-től, ellenértéke nettó 400.000,- Ft, a negyedik Uncia Bt-től, ellenértéke nettó 500.000,- Ft. 
Mindnégyen önkormányzati referenciákkal is rendelkező okleveles könyvvizsgálók. 
A gazdálkodási csoport dolgozóival az árajánlat tevők egyeztetésre kerültek. 
Felkéri dr. Sátor Vera jegyzőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Könyvvizsgálói kötelezettségünk a zárszámadás időszakára 
vonatkozik. Nagyon nehéz Tolna megyében önkormányzati referenciával rendelkező 
könyvvizsgálót találni. A megyében három könyvvizsgáló vonatkozásában került megkeresés 
kiküldésre, megyén kívülről internetes felhívás során kettő árajánlat érkezett, a DIAMANT 
Kft-től és az és az UNCIA Bt-től.  Gellérné Balassa Éva a szennyvíz vizsgálatát végzi. 
Príger József urat már régebbről ismeri, Ő rendelkezik önkormányzati referenciával. 
DIAMANT Kft-ről pozitívan nyilatkoznak, de önkormányzati szinten kevés a gyakorlatuk. 
Az Uncia Bt-é esetében gyakorlat terén nincs hiány, de eléggé leterheltek. 
 
Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Kölesd önkormányzatával beszélt, ők pozitívan 
nyilatkoztak a Príger József úrról. Bármikor bármiben fordulhatnak hozzá segítségért. A 
szennyvíz könyvvizsgálatát náluk sem ő végzi.  
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Príger Józsefet javasolja Anita által elhangzott vélemény 
alapján is. Korábbi évekből ismeri, emberileg is nagyon pozitív hatást nyújt.  
 
dr. Sátor Vera jegyző: Egyetért képviselő asszonnyal. Emberileg nagyon szimpatikus, és 
ahol könyvvizsgálatot végez, sokat konzultál a pénzügyes kollegákkal. 
 
Hosnyánszki Jánosné képviselő: Örül, hogy emberileg is szimpatikus, de lényeges, hogy 
szakmailag is segítőkész legyen. Mint a Pénzügyi Bizottsági ülésen is elhangzott, ha lehet, 
olyan megállapodás szülessen, hogy a plusz segítségnyújtás is megoldott legyen. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Ha jól tudja, Príger József közgazdász, az önkormányzati 
téren sem kezdő, hiszen hosszú évek óta foglalkozik vele. 
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Sági János képviselő: Személy szerint nem ismeri a Priger urat, de természetesen az végezze 
ezt a munkát, akivel a pénzügyesek a legjobban együtt tudnak dolgozni. 
 
Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még 
valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye: 
Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat az alábbiak szerint elfogadni 
szíveskedjenek! 
 

A képviselő-testület egyhangúlag,6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozza: 

 
12/2012. (II. 27.) önkormányzati határozat  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. költségvetési 
év egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálói feladataival Príger József (7100 
Szekszárd, Csalogány u. 7. kamarai tagsági száma: 000933) bejegyzett könyvvizsgálót 
bízza meg 250.000,- Ft+ 27 % Áfa, azaz mindösszesen bruttó 317 500,- Ft éves díj 
ellenében. 

Príger József könyvvizsgáló megbízása a 2011. év egyszerűsített éves költségvetési 
beszámolójának könyvvizsgálói feladataival  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
 

 
6/ Általános célú közmeghallgatás kitűzése. 
 Előadó:
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 Veres Imre polgármester 

 

Veres Imre polgármester: A képviselő-testület 2012. évi munkaterve tartalmazta az 
általános célú közmeghallgatás kitűzését.  

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 13. §-a értelmében évente legalább 
egy alkalommal kötelező közmeghallgatást tartani. Javasolja, hogy május 7-én 17.00 órakor 
kerüljön sor a közmeghallgatás megtartására. 
Arra az időpontra a szennyvízberuházás is meg fog kezdődni és az ivóvízminőség javítás is a 
vége felé fog járni. Továbbá a 2011. évi gazdálkodás is elfogadásra kerül. 
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása, 
véleménye? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
 
 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozza: 
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13/2012. (II. 27.) önkormányzati határozat 

 
Közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
2012. május 7-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: a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 15 
nappal. 

Felelős: Veres Imre polgármester 
 
 
7/ Az önkormányzati tulajdonú közutak nem közlekedési célú használatáért 

fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 
Előadó:
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 Veres Imre polgármester 

 
Veres Imre polgármester: Megkérdezi Kishonti János képviselő urat, hogy javasol-e  
módosítást. 
 
Kishonti János képviselő: Nem. 
Szeretné elmondani, hogy Ő nem azért nem fogadta el az elmúlt képviselő-testületi ülésen a 
rendeletet tervezetet, hogy neki ne kelljen fizetnie, hiszen jelen helyzetben minden egyes 
forintra szüksége van a falunak. A mozgóboltosok fizessenek azért, amiért a faluban árulnak, 
ugyanúgy, mint más helyeken. Ha a vidékiek fizetés esetén nem jönnek, abban az esetben a 
helyi vállalkozók többet tudnak értékesíteni, nagyobb lesz a forgalmuk. 
Későbbiekben pedig egy határozattal le kéne szabályozni, hogy a helyi vállalkozók 
mentesüljenek az iparűzési adó alól vagy a rendeletben megállapított díj alól. Tehát Ő a 
nagydorogi vállalkozók érdekében szavazott úgy, hogy ne kerüljön sor a közút használati díj  
bevezetésére. 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Jogszabály szerint nem lehet a helyi vállalkozók vonatkozásában 
kedvezményt adni. 
 
Veres Imre polgármester: Tehát az előterjesztés mellékletét képező díjak elfogadását 
javasolja. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Mennyi lenne ebből a várható bevétel? 
Történt erre valamiféle számítás? 
 
Kishonti János képviselő: Az Ő esetében heti két alkalom, az 800,- x 52 hét,  kb. 40 ezer  
forint.  
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Tehát több százezer forintról lenne szó. 
A húsos az helypénzt fizet, mert ő a piactérnél árusít? 
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Veres Imre polgármester: November óta Ő sem fizet. Jogszabályváltozás volt. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Tehát ugyanez a rendelet érvényesül mindenkire? 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Csak az önkormányzati tulajdonú közutakon árusítókra. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Aki a piactéren árusít, arra nem? 
 
dr. Sátor vera jegyző: Arra nem vonatkozik. 
 
Veres Imre polgármester: Akkor a piacra mi vonatkozik?  
 
dr. Sátor Vera: Az olyan közterület, mint a másik. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Mennyit fizet, aki ott árul? 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Ők semmit, mivel az önkormányzat a közterületek használatáért nem 
kér díjat.  
 
Hosnyánszki Jánosné képviselő: Megint az lesz, hogy nem lesz egységes. Ugyanis aki  
ott koszorút, vagy ruhát árul, az ugyanúgy elveszi a piacot a helyi vállalkozóktól, mint a 
mozgóárusok. Valami olyan megoldást kell találni, hogy mindenki számára egységes legyen. 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Ahhoz, hogy mindenki fizessen, egy teljesen új rendelet kell alkotni,  
mert annak a közterület foglalást is kell, hogy tartalmazza. 
 
Hosnyánszki Jánosné képviselő: Az a probléma, hogy aki az asztalra pakol, annak nem  
kell fizetni, viszont aki mellé annak igen, és ez csak vita tárgyát fogja képezni. 
 
Veres Imre polgármester: Javasolja, hogy ezt a döntéshozatalt halasszák el és a  
következő képviselő-testületi ülésen tárgyalják meg. 

 
Képviselőtestület a napirendi pont következő képviselő-testületi ülésen történő újra 

tárgyalását egyhangúlag elfogadta. 
 
8/ Bejelentések 
 
8.1 KEOP előzetes jogi állásfoglalás 
 
Veres Imre polgármester: Az Energia Központtól megérkezett a KSZ szerződéssel  
kapcsolatos előzetes jogi állásfoglalás. 
A tervezet módosítás a leírtak alapján a Kbt. 303.§ pontjában előírt valamennyi feltételnek 
eleget tesz, a módosítás indoklása megfelelő. A szerződés módosítására vonatkozóan 
támogathatósági szempontból nincs kifogás. A dokumentáció műszaki-szakmai szempontból, 
relevancia hiánya miatt, nem került vizsgálatra.  
A szerződéses összeg nem került módosításra, a támogatási ráta pedig a Támogatási 
Szerződésben feltüntetettel megegyezik. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Tehát ez miatt volt felfüggesztve tavaly szeptember 21-e óta? 
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Veres Imre polgármester: Igen, erre a levélre vártunk. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Most küldték meg? 
 
Veres Imre polgármester: Igen. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: A szennyvíznél a könyvvizsgáló a Gellérné Balassa Éva. Őt a 
kivitelező hozza? 
 
Veres Imre polgármester: A kivitelező projektmenedzsment hozza, abba a költségben el van 
számolva, ez külön költséggel nem jár. Maga a támogatásban ez is szerepel. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Ez így szokás, hogy mindig ők hozzák a könyvvizsgálót? 
 
Veres Imre polgármester: Aki a közbeszerzést nyeri, azok válasszák ki, és ebbe beleszólása 
a megbízónak nincs. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Ebben mi az ellenőrzés az önkormányzatnak? 
 
Veres Imre polgármester: A munkálatok elvégzését ellenjegyezni kell, ezért a 
könyvvizsgálónak ellenőrzést kell végezni, melyet dokumentumokkal alá kell támasztania.  
Ő felelősséget vállal azért, hogy az átvizsgált tételek, beadott számlák és kifizetések a 
jogszabálynak megfelelően történjenek. 
 
 
8.2 Vízmű üzemeltetés   
 
Veres Imre polgármester: A Víziközmű törvény 2013. január 1-től megváltozik. Felkéri 
Jegyzőasszonyt, hogy a jogi oldalát ismertesse a képviselő-testülettel. 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Tehát mint polgármester úr is mondta, a Viziközmű törvény 2013. 
január 1-től megváltozik. 2013. január 1-től azok folytathatnak ilyen tevékenységet, akik a 
150 ezer lakosság egyenértéket produkálni tudják. A jelenlegi szolgáltatónk nem felel meg 
ennek a feltételnek. Közben Szekszárd és Paks is elkezdett lépéseket tenni, hogy ennek a 
jogszabálynak megfeleljenek. Az elmúlt héten még úgy nézett ki, hogy azonnal csatlakoznunk 
kell, és ha már csatlakozunk, akkor Pakshoz, de közben részt vettünk Dunaszentgyörgyön a 
Dunaág Kft. taggyűlésén.  
Nagydorognak van egy 25 éves koncessziós szerződése a Dunaág Kft-vel, így a jelenlegi 
szolgáltatónkkal kb. 20 évig még érvényes szerződésünk van.  
Tehát nem vagyunk kényszerhelyzetben, hogy most döntsünk. Mi lesz, ha mi csak úgy 
felrúgjuk a koncessziós szerződést? Az esetben jogi kockázatok fogalmazhatóak meg, 
ugyanis: 
- egyfelől az Önkormányzat és a Dunaág Kft. között megkötött 25 éves futamidejű 
szerződések felmondása kapcsán az Önkormányzattal szemben jelentős kártérítési igények 
lépnek fel a Dunaág Kft. részéről. Az ezzel kapcsolatos kártérítési kötelezettségek 
teljesítésében a Paks által kezdeményezett együttműködés nem kíván egyes 
Önkormányzatoknak anyagi segítséget nyújtani, azt minden egyes Önkormányzatnak önállóan 
kell rendeznie. 
- másfelől az Önkormányzat és a Paks által kezdeményezett együttműködéssel megkötendő új 
üzemeltetési megállapodások a hatályos vízgazdálkodási és közbeszerzési törvényekkel is 
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ellentétesek. Ígéretet kaptak arra, hogy még tartani fognak ezzel kapcsolatos  
megbeszéléseket, tájékoztatókat. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Érdekes egy cég a Dunaág Kft. Az EON ha van túlfizetés  
visszautalja, vagy megállapítja a 2012. évi fizetést a tavalyi számla alapján. 
Ők nem változtatnak fogyasztást. Ha be van állítva valaki 20 m3-re és mindettől függetlenül  
6 m3-t fogyaszt, annak módosítását külön kell kérni. Egy távoli cég esetében az 
önkormányzatnak semmiféle rálátása nincs arra, hogy mi alapján kerül megállapításra a 
vízdíj. Ő személy szerint nem talált otthon szerződést sem a Dunaág Kft-vel. Jobban szem 
előtt tarthatnák a fogyasztók érdekeit is. 
 
Veres Imre polgármester: Szerinte nincs, amikor a Tolnai Vízművel kötöttünk szerződést,  
abban voltak leírva a feltételek. 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Kéne, hogy legyen, mert nem jogutódlás volt. 
 
8.3 A jegyző megbízása a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatával 
Szóbeli előterjesztés. 
Előadó: 
 

dr. Sátor Vera jegyző 

Veres Imre polgármester: Átadja a szót a jegyzőnek. 
 
dr. Sátor Vera jegyző: 2012. január 1-jével jelentősen módosultak a helyi önkormányzatok 
vagyonára vonatkozó törvényi előírások, amelyeket részben a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, részben a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény állapít meg.  
Az önkormányzat jelenleg is rendelkezik e tárgykörben rendelettel, de ez már elavult, hiszen 
tárgyév január 1-jétől a vagyongazdálkodás rendszerét az új központi jogi szabályozás 
gyökeresen átalakította.  
Mindezek miatt új vagyonrendelet megalkotása szükséges. 
Az Nvtv. 2. sz. melléklete a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 
vagyonba tartozóként jelöli meg a többségi önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási 
tevékenységet végző társaságban fennálló részesedést. Önkormányzatunk ilyennel nem 
rendelkezik. 
További ilyen vagyonelemeket 2012. február 29-ig az önkormányzatok is meghatározhatnak. 
Javaslom határozatban megállapítani, hogy ilyen vagyontárgyat a képviselő-testület nem 
kíván megjelölni, továbbá megbízza a jegyzőt a vagyonrendelet felülvizsgálatával, 2012. 
április 30-i határidővel. Ismerteti a határozatban foglaltakat. 
 
Veres Imre polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs észrevétel, kérem, 
szavazzanak! 
 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
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14/2012. (II. 27.) önkormányzati határozat 

1. Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott 
forgalomképtelen vagyonából kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként 
vagyontárgyakat nem jelöl meg. 

A jegyző megbízása a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatával  

2. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény, továbbá az államháztartásról szóló CXCV. törvény rendelkezései szerint az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendeletét vizsgálja felül és a módosítást 
terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: azonnal, a 2. pont tekintetében: 2012. április 30. 
Felelős: dr. Sátor Vera jegyző 
 
8.4 Jókai utcai közvilágítás 
 
Veres Imre polgármester: A Jókai utcai lakóktól érkezett egy megkeresés, arra vonatkozóan, 
hogy a közvilágítási lámpatestek arányosabb elhelyezését oldjuk meg. 
A Jókai utca elején csak minden harmadik oszlopon van lámpatest, ezért a környéken öt ház 
teljes sötétségben van. 
Több utcából is egy-egy lakó részéről került sor ilyen jellegű megkeresésre. 
Ezt követően a Pavill Kft-től kértünk árajánlatokat. 
Kettő árajánlat érkezett. Van egy fémre vonatkozó és van egy hasonlóra, mint a jelenleg 
kihelyezettek. Az árak vonatkozásában vannak eltérések. Ő a másodikra tesz javaslatot. 
Kéri a képviselő-testület véleményét. 
 
Kishonti János képviselő: Hány lámpa kellene? 
 
Veres Imre polgármester: Egy- egy lámpáról lenne szó. 
 
Hosnyánszki Jánosné képviselő: A Gábor Á. utcában is minden harmadik oszlopon van csak 
lámpatest. 
 
Csonka Imre NRÖ elnök: Paksi utca és a Petőfi utca nagy része sötét, közvilágítás nincs.  
Ott nem lehetne ez ügyben valamit tenni. 
 
Kishonti János képviselő: A Petőfi utcai szakaszon a legnagyobb baj, hogy járda sincs,  
tehát a kövesúton kell közlekedni. Célszerű volna valamilyen megoldást találni. 
 
Veres Imre polgármester: Az a probléma, hogy ott még vezetékek sincsenek. Annak a  
költsége lényegesen magasabb lenne. A kommunális ügyintéző utána fog nézni. 
 
8.5. Borverseny 
 
Veres Imre polgármester: Március 9-én kerül sor a borverseny megtartására. Nevezhet  
minden nagydorogi lakóhellyel rendelkező bortermelő akkor is, ha nem Nagydorogon van a  
szőlője, valamint ha nem nagydorogi lakos, de nagydorogi területen termeli a szőlejét. 
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A borminták leadásának határideje március 5-6. 
 
8.6. KEOP megújuló energia 
 
Veres Imre polgármester: Ismételten megkereste az SWR  Kft. képviselője, abból a célból, 
hogy előreláthatólag hamarosan lehetőség lesz olyan megújuló energia projektre, mellyel 
Nagydorog is tud profitálni.  
Elsősorban az együttműködő villamos energia hálózatba termelő kapacitások kiépítését, 
másodsorban pedig a sziget üzemmódban működő villamosenergia-termelő kapacitások 
kiépítését jelentené. 
Az önrészt azt SWR állná, az önkormányzatnak a területet kell biztosítania, ahova 
elhelyezésre kerülnének a napkollektorok. Ez a terület jelenleg a foci pálya melletti vásártér. 
Két helyre vonatkozóan adhatnak be a pályázatot, ez Balmazújváros és Nagydorog lenne. 
Konkrétumok esetén rendkívüli testületi ülés megtartására fog sor kerülni, ahova meghívásra 
kerül az SWR képviselője is. Természetesen a végső döntés előtt körbe kell járni ezt a 
lehetőséget. 
 
Sági János képviselő: Az orvosi rendelő szennyvízével mi a helyzet? 
 
Veres Imre polgármester: Emberi mulasztás történt. A mai napon reggel szólt a Lánczos 
István, ezt követően azonnal telefonáltak a Balogh Józsefnek, aki a szennyvizet elszállította. 
 
Sági János képviselő: Tehát megoldásra került. 
 
Csonka Imre NRNÖ elnöke: Az együttműködési megállapodásokat felül kéne vizsgálni és 
módosítani. 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Összességében névváltozásról van szó. Határozathozatal a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részéről megtörtént. Sor kerül az együttműködési megállapodás 
módosítására is. 
 
Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása, 
véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 
 
 
Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy van e még valakinek bejelentése. 
Mivel más bejelentés nem hangzott el, Veres Imre polgármester a képviselő-testület  
nyilvános ülését 17.35 órakor befejezettnek nyilvánítja.  
 
 

 
Kmft. 

 
 
           Veres Imre     dr. Sátor Vera 

               polgármester          jegyző  


