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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi határozatokat fogadta el: 
 
 
16/2012.(III.26.) önkormányzati határozat  
 a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi 

Rendőrőrse, valamint a Paksi 
Rendőrkapitányság  2011. évi munkájáról 
szóló beszámolójának elfogadásáról  
 

17/2012.(III.26.) önkormányzati határozat  az önkormányzat és a paksi Pákolitz 
István Városi Könyvtár között kötendő 
feladat-ellátási megállapodás elfogadásáról 
 

18/2012.(III.26.) önkormányzati határozat  a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról és a polgármesternek a két 
ülés között végzett tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

19/2012.(III.26.) önkormányzati határozat  
az óvodai jelentkezés módjáról és 
időpontjáról, továbbá az iskolai 
beiratkozás időpontjáról  
 

20/20/2012.(III.26.) önkormányzati határozat  Duna-Mecsek Területfejlesztési 
Alapítványhoz pályázat benyújtása 
ivóvízminőség javító projekthez 
kapcsolódóan települési tűzbiztonságot 
javító felújításra. 
 

21/2012.(III.26.) önkormányzati határozat  A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítványhoz pályázat benyújtása KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, 
„Nagydorog Nagyközség 
szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” 2. fordulós pályázat 
önrészének biztosítására. 
 

22/2012.(III.26.) önkormányzati határozat  Háromoldalú megállapodás megkötése az 
MNV Zrt.-vel és a MÁV Zrt-vel 
 

23/2012.(III.26.) önkormányzati határozat  a KEOP 1.2.0/09-11-2011-0020 számú 
Nagydorog Nagyközség 
szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása elnevezésű beruházás, 
Szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító 
telep építés Nagydorog tárgyú szerződéses 
megállapodás 1. számú módosítása 
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24/2012.(III.26.) önkormányzati határozat  a KEOP 1.2.0/09-11-2011-0020 számú 
Nagydorog Nagyközség 
szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása elnevezésű beruházás, 
Szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító 
telep építése Nagydorog elnevezésű kiviteli 
munkálatokkal kapcsolatos mérnöki és 
műszaki felügyeleti munkák ellátása 
tárgyú szerződéses megállapodás 1. számú 
módosítása 
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 

 
 

Nagydorog Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-
testületének 6/2012.  
(III.28.) önkormányzati 
rendelete 
 

A Képviselő-testület és 
szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról 
szóló 4/2009. (III.30.) ÖR. 

rendelet módosításáról 

Hatályba lépésének napja:  
2012. április 1. 

Nagydorog Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-
testületének 7/2012.  
(III.28.) önkormányzati 
rendelete 
 

A vagyongazdálkodás 
szabályairól 

Hatályba lépésének napja:  
2012. május 1. 

Nagydorog Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-
testületének 8/2012.  
(III.28.) önkormányzati 
rendelete 
 

Az önkormányzati 
tulajdonú közutak nem 

közlekedési célú 
használatáért fizetendő 

díjak mértékéről 

Hatályba lépésének napja: 
2012. május 1. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2012. március 26-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről 

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

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester,  
Hosnyánszki Jánosné, 
Kishonti János,  
Jankovics Lászlóné, 
Sági János, 
Szabó J. Csabáné képviselők   
 

 
Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 
     Csonka Imre NRNÖ elnöke 
     dr. Kuti István kapitányságvezető 
     Mukli Zoltán őrsparancsnok 
 
 
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. Szabó J. Csabáné később érkezik. 
 
Veres Imre polgármester: Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy a meghívóban feltüntetett 
napirendi pontokon kívül van-e valakinek egyéb javaslata. 
 
Megállapítja, hogy több hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 

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

 

 
N A P I R E N D :  

1/ Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse és a Paksi 
Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról. ( Írásos előterjesztés ) 
Előadó:

  
 Veres Imre polgármester 

2/  Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, a két 
ülés között végzett tevékenységről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó:
 

 Veres Imre polgármester 

3/ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2009. 
( III.30. ) ÖR. rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó:
 

 Veres Imre polgármester 
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4/ A vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása.  

( Írásos előterjesztés ) 
Előadó:

 
 dr. Sátor Vera jegyző 

5/ Feladat-ellátási megállapodás megkötése a paksi Pákolitz István Városi 
Könyvtárral. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó:
 

 Veres Imre polgármester 

6/ Az óvodai jelentkezés módjának és időpontjának, továbbá az iskolai beiratkozás 
időpontjának meghatározása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó:
 

 Veres Imre polgármester 

7/ Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtása 
Ivóvízminőség javító projekthez kapcsolódóan települési tűzbiztonságot javító 
felújításra. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó:
 

 Veres Imre polgármester 

8/ Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtása KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú „ Nagydorog Nagyközség 
Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása „ 2. fordulós pályázat önrészének 
biztosítására. ( írásos előterjesztés ) 

 Előadó:
 

 veres Imre polgármester 

9/ Az EU Önerő Alaphoz pályázat benyújtása KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 
azonosítószámú „ Nagydorog Nagyközség Szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása „ 2. fordulós pályázat önrészének biztosítására.  
( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó:
 

 veres Imre polgármester 

10/ Háromoldalú megállapodás megkötése az MNV Zrt-vel és a MÁV Zrt-vel.  
( Írásos előterjesztés ) 
 Előadó:

11/ Az önkormányzati tulajdonú közutak nem közlekedési célú használatáért 
fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. ( Írásos 
előterjesztés )  

 Veres Imre polgármester 

Előadó:
 

 Veres Imre polgármester 

 
12/ Bejelentések. 
 
 
 
N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A
 

:  

1/ Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse és a Paksi 
Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról.  
Előadó:
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 Veres Imre polgármester 
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Veres Imre 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.  
 
A Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse, valamint a Paksi Rendőrkapitányság az 
idei évben is benyújtotta önkormányzatunkhoz a fent említett beszámolót, melyet jelen 
előterjesztés melléklete tartalmaz. 
 
Veres Imre polgármester: Átolvasva mindkét beszámolót jónak és részletesnek tartja. 
Megköszöni munkájukat. 
 
dr. Kuti István kapitányságvezető: Köszönti a megjelenteket. Az előző évben történt 
beszámolónál szó volt a jelzőrendszeres készülékekről. Mint ahogy ígéretet tett, utánanézett. 
Maga a készülék ingyenes lenne, de a fenntartási költség sajnos elég magas. 
A Polgárőr Szervezet Szövetsége 10 db készüléket fog Nagydorogra kipróbálásra kihelyezni, 
és azt követően el lehet dönteni, hogy fenntarthatóak – e, vagy sem. 
Ígéretet tett a tavalyi évben arra, hogy a közlekedés terén hatékonyabban lépnek fel. Mindez 
sajnos a létszámhiány, valamint a sebességmérő elvonása miatt nem igazán valósult meg. 
 
 
Mukli Zoltán őrsparancsnok: Köszönti a megjelenteket. A Nagydorogi rendőrőrsön 2011. 
évben 181 bűnügyet iktattak.  
Az előző évekhez képest Nagydorog vonatkozásában 50 %-ról 30 %-ra csökkent a bejelentés. 
Összességében 58 bejelentés érkezett, 39 vagyon elleni, melyből 25 eredményesen zárult. 
A polgárőrség segítségével szórólapok kerültek kiosztásra a településen, melyből kifolyólag 
az idősebbek jobban odafigyeltek a környéken lévő idegen emberekre. Ebből adódóan 2011. 
évben besurranásos cselekmény nem történt. 
Közlekedési baleset kevés volt a tavalyi év vonatkozásában. 
Elsősorban közterületen való garázdaság fordult elő, melyek megoldása sikeres volt. 
Köszönetet mond a polgárőrségnek az együttműködésért. 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Tóth Krisztián munkaviszonya 2012. március 31-vel 
közös megegyezéssel megszűnik.  
 
Hosnyánszki Jánosné képviselő: Köszöni kapitányságvezető úrnak, hogy nem feledkezett el 
a jelzőrendszerekről. Örül, hogy adott lesz a lehetőség a kipróbálásra, hiszen Nagydorogon 
elég sok az idős ember. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Megfelelőnek tartja a rendőrség munkáját, a 60 %-os 
eredményességi arány szerinte jó. 
A party-drogokkal kapcsolatban kérdezi: Nagydorog mennyire fertőzött? 
A 63-as útnál a várakozni tilos tábla: Tavalyi évben arról volt szó, ha a polgármester úr 
felkeresi ez ügyben a kapitányságvezető urat, akkor megpróbál segíteni. 
Az előző képviselő-testületi ülésen rákérdezett a polgármester úrra, hogy ezen a téren történt e 
kapcsolatfelvétel, azt a választ kapta, hogy nem. Valójában már nem tartja indokoltnak a tábla 
kihelyezését. 
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Kishonti János képviselő: Köszönti a kapitányságvezető urat és az őrsparancsnok urat. A 
Damjanich utcában a kamionok továbbra is közlekednek. Mint a tavalyi évben is említette ez 
az utca nem ilyen célra lett kiépítve. Az utak és a házak megrongálódnak. Ismételten kéri 
ebben a segítséget. 
 
Behajtani tilos tábla van kihelyezve az emlékműnél, a Paksi és Görgey utcánál. 
Nem lehetne megoldani a Görgey utcánál, hogy olyan kiegészítő tábla kerüljön elhelyezésre, 
ami a kerékpárt kiveszi a tábla hatálya alól? 
 
Megköszöni az elmúlt évben végzett munkájukat. 
 
Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Ő is szeretné megköszöni a munkájukat. 
A személy elleni bűncselekmény 2010. évben 17 volt, 2011. évben 22-re növekedett. Ennek 
visszaszorítására terveznek e valamilyen intézkedést? 
 
Mukli Zoltán őrsparancsnok: Az őrs eredményességi mutatója 2011. évben 60 %, mely 
szakmai berkeken belül jónak mondható. Előfordul, hogy nem találják meg az elkövetőt, de 
az nem, hogy meg sem próbálják megkeresni. 
 
Party drog: Március 1-től változott a jogszabály. Nagydorog vonatkozásában vannak jelzések, 
de konkrét információ nem áll rendelkezésre. Ugyanis ma már nem drogról beszélünk, hanem 
úgymond alapképletekről. 
 
Damjanich utca: Évek óta probléma. Célforgalommal közlekednek a kamionok és ez ellen 
nem tudnak intézkedni. 
 
Kishonti János képviselő: Elsősorban ahova közlekednek a kamionok, az az utca másik 
vége. A Paksi út irányából is megközelíthető lenne a vállalkozó. 
 
Mukli Zoltán őrsparancsnok: Annak függvénye, hogy honnan érkezik a kamion. Tudomása 
szerint átmenő forgalom nem volt. 
 
Kishonti János képviselő: Valamilyen módon ellenőrizni, vagy korlátozni kellene a 
forgalmat. 
 
dr. Kuti István kapitányságvezető: A Damjanich utca vonatkozásában a jövőben több 
célirányos ellenőrzésre fog sor kerülni.  
 
Behajtani tilos tábla esetében elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy kié az út. Ha az 
önkormányzaté, akkor az önkormányzatnak kell a lépéseket megtenni. 
A táblák kihelyezését minden esetben a szennyvízhálózat kiépítése után javasolja. 
 
A party-drog vonatkozásában, akkor tudnának igazán fellépni, ha ismernék az anyag 
összetevőit. 
 
Hosnyánszki Jánosné képviselő: A Lőrinci út esetében a Gabonaforgalminál a kamionok 
kint állnak az út szélén és lefoglalják az út felét, akadályozva a közlekedést. Célszerű 
megoldás lenne, ha be tudnának állni a telep területére. 
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Veres Imre polgármester: A parkolás a Kossuth utcában a szennyvízhálózat elkészülte után 
megoldott lesz. 
A kerékpárral történő behajtást az önkormányzat kezdeményezni fogja és a Közútkezelő Kht-
vel közösen megoldják a problémát. 
 
Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: 2012. évben a csendháborítás megelőzése az 
elsődleges feladat. 
Történt egy megkeresés, olyan ügyben, hogy a szomszéd hatalmas hangerővel hallgatja a 
zenét. Szóltak már a rendőrségnek is, de amikor az érintett észreveszi az autó közeledését, 
akkor visszább veszi a hangerőt. 
 
dr. Kuti István kapitányságvezető: Birtokháborításról van szó, és ez jelenleg jegyzői 
hatáskör. 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Részére is érkezett szóbeli megkeresés. Ő kérte az ügyfelet, hogy 
írásban, tanúk megnevezésével tegye meg a bejelentését. 
 
Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még 
valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása. Megállapítja, hogy több kérdés, észrevétel, 
vélemény nem hangzott el. Megköszöni a kapitányságvezető és az őrsparancsnok úr 
beszámolóját. 
 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjenek! 
 

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

 
16/2012. (III. 26.) önkormányzati határozat  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság 
Nagydorogi Rendőrőrse, valamint a Paksi Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 

a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse, valamint a Paksi 
Rendőrkapitányság  2011. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról  

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
 
Dr. Kuti István kapitányságvezető és Mukli Zoltán őrsparancsnok úr elhagyja a tanácstermet. 

 
Veres Imre polgármester: Kéri a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az 5. számú napirend  
kerüljön megtárgyalásra, mivel a Pákolitz István könyvtár felé a mai napon a megállapodást  
és a határozat kivonatot faxon továbbítani kell. 
 

A képviselő-testület a polgármester napirend változtatásra tett javaslatát egyhangúlag 
elfogadta. 

 
2/ Feladat-ellátási megállapodás megkötése a paksi Pákolitz István Városi 

Könyvtárral. 
 Előadó: Veres Imre polgármester 
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 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Veres Imre polgármester: A nagydorogi önkormányzat 2008. november 17-én kötött 
feladatellátási megállapodást a paksi Pákolitz István Városi Könyvtárral. Tekintettel arra, 
hogy a finanszírozás feltételei módosultak, a képviselő-testületnek újra döntést kell hoznia a 
megváltozott megállapodás elfogadásáról. Mivel a mozgókönyvtári normatíva igénylésének a 
feladatellátási megállapodás feltétele, javaslom annak elfogadását. A tervezetet az intézmény 
2012. március 1-jén küldte meg önkormányzatunknak. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A feladat-ellátási megállapodásban felsorolásra 
került, hogy milyen célokra fordítható az átadott pénzeszköz. Könyvek beszerzése nem 
megoldható? 

 

Veres Imre polgármester: Ez a pénzösszeg csak a felsorolt célokra használható fel. A 
könyvvásárlás más keretből oldható meg. 

  

Jankovics Lászlóné képviselő: A könyvvásárlásra külön keret jár? 

 

Veres Imre polgármester: Igen, más forrásból. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A tavalyi évben bent szerepelt. 

 

Veres Imre polgármester: Igen. Ez most csak a működésre vonatkozik. 

A könyvvásárlást külön pályázat útján lehet megvalósítani. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása, 
véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjenek! 

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

következő határozatot hozza: 

 
17/2012. (III. 26.) önkormányzati határozat 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a paksi Pákolitz 
István Városi Könyvtárral (7030 Paks, Villany u. 1., képviselője: Szentgáliné Erőss 
Márta igazgató) mozgókönyvtári szolgáltatások ellátására vonatkozó feladat-ellátási 
megállapodást megköti, ezzel egyidejűleg hozzájárul a jelenleg hatályban lévő 
feladatellátási megállapodásnak az új megállapodás hatályba lépésével történő 
megszüntetéséhez. 

az önkormányzat és a paksi Pákolitz István Városi Könyvtár között kötendő feladat-
ellátási megállapodás elfogadásáról 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási megállapodás 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
a szolgáltató értesítésére: az ülést követő 15. nap 

 
 
3./   Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.  
 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. 
 

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

 
18/2012. (III. 26.) 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 
 

Szabó J. Csabáné képviselő asszony megérkezett. A Képviselő-testület létszáma 7 főre 
emelkedik, határozatképes. 

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

( III.30. ) ÖR. rendelet módosítása. 
 Előadó:
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 Veres Imre polgármester 

 
Veres Imre polgármester: 2012. január 1. napjától számos jogszabály változott 
(nemzetiségek jogairól szóló törvény, jogalkotásról szóló törvény, egyes rendelkezéseket 
tekintve a helyi önkormányzatokról szóló törvény), illetve a közeljövőben változni fog 
(választási eljárásról szóló törvény, köztisztviselők jogállásáról szóló törvény), amire a helyi 
SZMSZ szám szerint hivatkozást tartalmaz, esetleg a korábbi jogszabályok szerinti 
terminológiát használja (közigazgatási hivatal, kisebbségi önkormányzat). 

A változásokhoz a helyi SZMSZ-t is hozzá kell igazítanunk. 
 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni 
szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 
  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2012. ( III.28. ) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2009. ( III.30.) 
ÖR. rendelet módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2012. április 1. 
 
 
5/ A vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása.  

Előadó:
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 dr. Sátor Vera jegyző 

 
dr. Sátor Vera jegyző: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület hatalmazta  
fel  az új vagyonrendelet előkészítésére.  

Az önkormányzat fontos közfeladatokat lát el, amihez nélkülözhetetlen a megfelelő vagyoni 
alap. Ezt rögzíti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
is, amikor kimondja, hogy a helyi önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik 
mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik. A tulajdonost 
megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. 
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti 
vagyon. A nemzeti vagyon - így az önkormányzati vagyon - alapvető rendeltetése a 
közfeladat ellátásának biztosítása. 
A nemzeti vagyonról szóló törvény szabályozza a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének 
és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az állam és a helyi 
önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog 
alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos 
gazdasági tevékenységet.  
Az Nvtv. 1. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a 
nemzeti vagyon részét képezi.  
A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a 
képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok (például a 
birtoklás, használat, fenntartás) más részére történő átengedésének feltételeit és módját az 
Nvtv. állapítja 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.  

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyaknál ez a 
kimutatás teljeskörű? A forgalomképes nincs benne? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen, teljeskörű, az ingatlankataszter alapján készült. A 
forgalomképes nem szerepel, ugyanis nekünk csak ezt a kettőt kell besorolni. 
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Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A rendelet tervezetben a tulajdonosi jogok 
gyakorlásának közös szabályainál az (1) bekezdésben az szerepel, hogy a jogokat a képviselő-
testület, a polgármester, illetve az önkormányzat költségvetési szervei által használt 
vagyontárgyak tekintetében e rendeletben meghatározott esetekben az önkormányzat 
intézményvezetői gyakorolják. Ha az önkormányzat tulajdonában van bizonyos ingatlan a 
fölött az intézményvezető rendelkezik? 

dr. Sátor Vera jegyző: Az ingatlanok esetében nem igazán, bizonyos helyiségek 
bérbeadásánál, ami egy évnél nem hosszabb időtartamú. Ellenkező esetben minden kisebb 
rendezvénynél képviselő-testületi döntéshozatalra lenne szükség. 

 
Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Az üzleti vagyon feletti rendelkezési jog 
gyakorlásánál a 8. § (2) bekezdés szerint 1 millió Ft-os értékhatár alatt a polgármester dönt az 
üzleti vagyontárgy átruházásáról. Ő magasnak tartja az 1 millió forint összeghatárt. 

 
dr. Sátor Vera jegyző: Az 1 millió forint könyv szerinti érték, mely esetben a polgármester  
jogosult adás-vételi szerződés megkötésére képviselő-testületi döntés nélkül. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Véleménye szerint mindennemű ingatlan értékesítés kerüljön  
a mindenkori képviselő-testület elé. 
 
Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Szintén az üzleti vagyonnál a 8. § (3) bekezdés: a  
polgármester dönt az üzleti vagyontárgy hasznosításáról, kivéve a vagyontárgy apportálását és 
megterhelését, biztosítékul vagy zálogba adását, valamint annak öt évet meghaladó 
időtartamú bérbe, haszonbérbe adását, azon öt évet meghaladó időtartamú vagyonkezelői jog, 
haszonélvezeti jog létesítését. Ez azt jelenti, hogy a polgármester 5 éven túl is adhat bérbe? 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Nem, az a kivétel. Öt éven túl a képviselő-testület teheti meg. 
 
Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Soknak tartja az öt évet, hiszen a választási ciklus 4  
év. 
 
dr. Sátor Vera jegyző: A mezőgazdasági haszonbérleti szerződést nem lehet 5 évnél 
rövidebb időre megkötni. Esetleg írhatjuk, hogy kivéve a mezőgazdasági haszonbérleti 
szerződés. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Szerinte ezeknél a területeknél pár ezer forintos bérleti 
díjakról van szó. 
 
Veres Imre polgármester: Pár tízezer forint. 
 
dr. Sátor Vera jegyző: A mezőgazdasági bérleti szerződések esetében oldjuk meg a 
képviselő-testület nélkül, mert akkor csak tömeges előterjesztések lesznek a képviselő-testület 
előtt, esetlegesen késleltetve a szerződés megkötést is. 
 
Kishonti János képviselő: Kisebb területek esetében is célszerű lenne a meghirdetés, hiszen  
lenne olyan igény, hogy háztájiként használják. 
 
Veres Imre polgármester: Rendben van, fogunk egy nyilvántartást vezetni, és meghirdetésre  
kerülnek a pár száz öles területek is. 



 

 

14 

 
dr. Sátor Vera jegyző: Tehát az ingatlan az képviselő-testületi döntés legyen, viszont az  
ingóra legyen egy értékhatár megállapítva. 
 
Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: 500 ezer forintra gondolt. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Milyen ingó érték van? 
 
Veres Imre polgármester: Pl. eladásra került az IFA. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Ilyenkor értékbecslés történik? 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Nem.  
 
Veres Imre polgármester: 3-4 árajánlat alapján a legmagasabb értéken kerül eladásra. 
 
Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Vagyonkezelői szerződés alá fog tartozni a 
szennyvízhálózat is? 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Nem, azt koncesszióba adjuk. 
 
Kishonti János képviselő: Kötelező koncesszióba adni? 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Vagy koncesszióba adjuk, vagy létre kell hozni egy önkormányzati  
többségű tulajdonú gazdasági társaságot.  
 
Kishonti János képviselő: Akkor a szennyvizet ki kellene adni koncesszióba és fizessék ők  
az önrészt, ne csak a hasznot vigyék el.  
 
Jankovics Lászlóné képviselő: A törvényeket nem tudjuk megváltoztatni, de a képviselő  
úrnak tökéletesen igaza van. A lakosság meg az állam kifizeti, bele sem szólhatunk a díjakba, 
és ő pedig elviszi a hasznot. 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Elsőként az elhangzott módosításokról kellene szavazni. Ezek a 
következők:  
 

8. § (1) Az üzleti vagyontárgy tulajdonjogának átruházásáról, hasznosításáról – a (2) 
bekezdésben foglaltak kivételével - a képviselő-testület határoz. 

8. § (2) 500.000,- Ft-os értékhatár alatt a polgármester dönt az ingó üzleti vagyontárgy 
tulajdonjogának átruházásáról. 

8. § (3) A polgármester dönt az üzleti vagyontárgy hasznosításáról, kivéve a vagyontárgy 
apportálását és megterhelését, biztosítékul vagy zálogba adását, valamint annak három 
évet meghaladó időtartamú bérbe adását, azon három évet meghaladó időtartamú 
vagyonkezelői jog, haszonélvezeti jog létesítését, továbbá annak öt évet meg nem haladó 
mezőgazdasági haszonbérbe adását. 

 
 
Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a jegyző által ismertetett módosításokkal 
egyetért-e a Képviselő-testület? 
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a 
egyetértett a jegyző által ismertetett módosításokkal. 

 
 
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 módosításokkal a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjenek! 
 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotja: 

  
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2012. ( III.28. ) önkormányzati rendelete 
a vagyongazdálkodás szabályairól 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2012. március 28. 
 

 
6/ Az óvodai jelentkezés módjának és időpontjának, továbbá az iskolai beiratkozás 

időpontjának meghatározása. 
 Előadó:
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 Veres Imre polgármester 

Veres Imre polgármester: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. §-ának (9) 
bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a községi, városi, 
fővárosi kerületi, megyei jogú városi önkormányzat által meghatározott időszakban kell 
beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

Az óvodai jelentkezés időpontjára a jogszabály nem tartalmaz rendelkezést. Az iskolai 
beiratkozást viszont meghatározott időtartamhoz (március 1-április 30) köti, azzal, hogy 
mindkét esetben a fenntartó által megszabott időpontot megelőzően legalább 30 nappal az 
intézmény köteles azt nyilvánosságra hozni. 
 
Az érintett intézménnyel egyeztetve az előbb említettek meghatározására a határozati 
javaslatban foglaltak szerint teszek javaslatot. 
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása, 
véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 
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19/2012. (III. 26.) önkormányzati határozat 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Széchényi Sándor 
Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogainak gyakorlója, a 2012/2013-as nevelési és illetve 
tanév vonatkozásában az intézményben  

az óvodai jelentkezés módjáról és időpontjáról, továbbá az iskolai beiratkozás 
időpontjáról  

1. az óvodai jelentkezés módját az alábbiakban határozza meg: 

A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen szóban közölheti az 
óvodavezetővel, mellékelnie kell a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben 
előírt dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek adatait az óvodavezető az 
óvodai felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba. 

2. az óvodai jelentkezés időpontját az alábbiakban határozza meg: 

2012. május 7-8. 

3. az iskolai beiratkozás időpontját az alábbiakban határozza meg: 

2012. április 27. 

Határidő: azonnal 
a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az iskolai beiratkozás időpontjának 
nyilvánosságra hozására a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
szerint 

Felelős: Veres Imre polgármester 

a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az iskolai beiratkozás időpontjának 
nyilvánosságra hozásáért: Szabó József Csabáné igazgató 

 
 
7/ Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtása 

Ivóvízminőség javító projekthez kapcsolódóan települési tűzbiztonságot javító 
felújításra. 

 Előadó:
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 Veres Imre polgármester 

 
Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évben sikeres 
pályázatot nyújtott be a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz az Ivóvíz minőség 
javító beruházás önrészének kiegészítésére. Az így elnyert támogatás az önrész 50 %-a, azaz 
8.084.000 Ft. 
 
Az önkormányzat szintén a tavalyi évben sikeresen pályázott a Belügyminisztérium EU 
Önerő Alapjához az Ivóvíz-minőség javító beruházás önerejének kiegészítésére. A pályázat 
100 %-os támogatásban részesült, ami 16.169.200 Ft-ot jelent. 
 



 

 

17 

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány lehetőséget biztosít arra, hogy az 
Önkormányzat pályázatot nyújtson be az ivóvíz minőség javító beruházáshoz kapcsolódóan 
települési tűzbiztonságot javító felújításra, önálló településfejlesztési projektek támogatása 
jogcímre. 
A támogatás mértéke a projekt költségének 65 %-a. A projekt összes nettó költsége : 
12.436.917 Ft, ebből az igényelt alapítványi támogatás 8.084.000 Ft. 
Az önerőt a Dunaág kft-é állja. 
 
Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A határozatban az szerepel, hogy a szükséges 
kiegészítő saját önerőt az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Veres Imre polgármester: A költségvetésbe mindenképpen be kell tervezni. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: A Dunaág Kft-é az önkormányzatnak fogja átutalni a pénzt? 
 
Veres Imre polgármester: Igen. 
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 határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek! 

 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 
 

20/2012. (III.26.)  önkormányzati határozat 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz ivóvízminőség javító projekthez 
kapcsolódóan települési tűzbiztonságot javító felújításra. A támogatás mértéke az 
önrész 65 %-a, azaz 8.084.000 Ft.  A szükséges kiegészítő saját erőt, az önkormányzat 
éves költségvetési rendeletében biztosítja. 

Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtása ivóvízminőség javító 
projekthez kapcsolódóan települési tűzbiztonságot javító felújításra. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos adminisztratív 
teendők lebonyolítására. 

 

Határidő:  az 1. pontban foglaltak tekintetében:  azonnal 

  a 2. pontban foglaltak tekintetében:   beadási határidő szerint 

Felelős:  Veres Imre polgármester 
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8/ Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtása KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú „ Nagydorog Nagyközség 
Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása „ 2. fordulós pályázat önrészének 
biztosítására. 

 Előadó:
  Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 veres Imre polgármester 

 
Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” elnevezésű, második fordulós pályázatát az Irányító Hatóság nettó 
821.167.613 Ft támogatásban részesítette. A projekt nettó összköltsége: 983.958.784 Ft, ebből 
az önrész összege 162.791.171 Ft. 
 
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2012. évben is kiírta pályázatát, melyben 
Európai Uniós pályázatok önrészének kiegészítésére igényelhető támogatás. A támogatás 
mértéke a pályázat önrészének 65 %-a, de maximum 40.000.000 Ft lehet. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Jelenleg az önrész 162.791.171 forint, de a honlapon nem ez 
szerepel. Ott kevesebb az összeg. 
 
Veres Imre polgármester: Az eredeti támogatási szerződésben ez szerepel. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Különböző összegekben szerepel az önerő? 
 
Veres Imre polgármester: Van összesen elszámolható költségre önerő és nem elszámolható 
költségre vonatkozó önerő. 
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 határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek! 

 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 
 

21/2012. (III.26.) önkormányzati határozat 

3. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 
azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” elnevezésű, 2. fordulós pályázat önrészének támogatására. A 
támogatás összege: 40.000.000 Ft. A szükséges kiegészítő saját erőt, az önkormányzat 
éves költségvetési rendeletében biztosítja. 

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtása KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása 
és szennyvíztisztítása” 2. fordulós pályázat önrészének biztosítására. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos adminisztratív 
teendők lebonyolítására. 
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Határidő:  az 1. pontban foglaltak tekintetében:  azonnal 

  a 2. pontban foglaltak tekintetében:   beadási határidő szerint 

Felelős: Veres Imre polgármester 
 
 
9/ Az EU Önerő Alaphoz pályázat benyújtása KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú „ Nagydorog Nagyközség Szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása „ 2. fordulós pályázat önrészének biztosítására.  

 Előadó:
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 veres Imre polgármester 

 
Veres Imre polgármester: A 9. számú napirendi pont előterjesztését visszavonja, az alábbiak 
miatt. 
A költségvetési törvény, illetve a Magyar Államkincstár által kiadott tájékoztató és lista 
alapján az önkormányzat nem jogosult szennyvízelvezetés és tisztítás jogcímre pályázatot  
benyújtani. 
 
 
10/ Háromoldalú megállapodás megkötése az MNV Zrt-vel és a MÁV Zrt-vel.  

Előadó:
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 Veres Imre polgármester 

 
Veres Imre polgármester: Önkormányzatunk a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott „Nagydorog nagyközség 
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyában vízjogi létesítési engedéllyel 
rendelkezik.  

A vízilétesítmény részben a Magyar Állam (képviseli az MNV Zrt.) tulajdonában és a MÁV 
Zrt. vagyonkezelésében lévő Nagydorog belterület 827 hrsz-ú közforgalmú vasút 
megnevezésű ingatlanon valósulna meg.  

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) sz. Korm. rendelet 
szerint, ha a vízjogi engedély tárgyát képező vízilétesítménnyel, vízimunkával érintett 
ingatlan nem áll az építtető tulajdonában vagy vagyonkezelésében, az engedély, amennyiben a 
kérelem teljesítésének egyéb feltételei fennállnak, csak az ingatlan tulajdonosának vagy 
vagyonkezelőjének hozzájárulásával, az ingatlanhasználat jogcímére, a tervezett 
vízilétesítmény építtetője, és a földtulajdonos között létrejött írásbeli megállapodásra 
figyelemmel adható ki.  

Az önkormányzat, mint pályázó, az MNV Zrt., mint tulajdonos, továbbá a MÁV Zrt., mint 
vagyonkezelő a mellékelt megállapodást ezen jogszabályi rendelkezésre figyelemmel, az 
állami ingatlan igénybevételének szabályozása és a vízilétesítmény  tulajdonjogának 
meghatározása érdekében kötné meg. 

Az írásban kiküldött megállapodás a 2.1 pontjában történik változás:  

„ Módosított szöveg: Felek megállapítják, hogy az Állami ingatlan továbbra is a Magyar 
Állam tulajdonát képezi, a Vízilétesítmény pedig a megépülését követően a Pályázó 
tulajdonába kerül. „ 
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Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása, 
véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szóbeli módosítással a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek! 
 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 

 
22/2012. (III.26.) önkormányzati határozat  

 
Háromoldalú megállapodás megkötése az MNV Zrt.-vel és a MÁV Zrt-vel 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Állam 
(képviseli az MNV Zrt.) tulajdonában és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő 
Nagydorog belterület 827 hrsz-ú közforgalmú vasút megnevezésű ingatlan 
igénybevételének szabályozása és az ingatlanon megépítendő vízilétesítmény 
tulajdonjogának meghatározása érdekében az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal megállapodást köt az MNV Zrt-vel és a MÁV Zrt-vel. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Veres Imre polgármester 

 

11/ 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: A 2011. novemberi ülésen elhangzott képviselői indítvány is 
felhívta arra a figyelmet, hogy az egyre inkább elszaporodó mozgóbolti tevékenység, mely a 
helyi közutak használatával jár, mára elodázhatatlanná teszi, hogy az azok nem közlekedési 
célú használatáért fizetendő díj mértékét szabályozzuk.  
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen Kishonti János képviselő úr kezdeményezte a rendelet 
újratárgyalását, mely napirendben nem történt döntés, azzal, hogy a következő képviselő-
testületi ülésre előterjesztésre kerül. 
 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Ez a rendelet az önkormányzati tulajdonú közutak nem közlekedési 
célú használatáért fizetendő díjak mértékéről szól. Esetlegesen bezavarhat az, hogy a 
piactérnek nevezett közterületen az útpadkán árusítás történik. A jogszabály másként kezeli 
az utat és az egyéb közterületet és megint másképpen a piacot. Közterület rendeltetés ellenes 
használatáért is kérhetünk pénzt, de akkor az már nem csak az árusításra fog vonatkozni.  
A közterület fogalmába a közút is beleértendő, mert a közterület ismérveit magán hordozza. 
A közutak rendeltetéstől eltérő használatát viszont – ellentétben az egyéb közterületekkel – 
több magasabb szintű jogszabály is szabályozza, sőt még az ezzel kapcsolatos eljárási 
rendelkezéseket is rögzíti.  
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A Tolna Megyei Kormányhivatallal is egyeztetett, hogy hol lehetne a határt meghúzni, hogy 
ne legyen diszkrimináció. A válasz az volt, hogy nem lehet. Így az eredeti formában hozta be 
a rendeletet a képviselő-testület elé. Amennyiben lenne szabályozási igény arra, hogy 
alkossanak közterület rendeletet, abban az esetben az egyéb árusítások is beletartoznak, de 
más tevékenységek is. 
 
 
Hosnyánszki Jánosné képviselő: Ha a nagydorogi vállalkozók szemszögéből nézzük, akkor 
ki kell dolgozni egy rendeletet. Ugyanis abból indultunk el, hogy a nagydorogi vállalkozók 
érdekeit védeni kell a konkurenciával szemben. 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Kimondottan árusítási díjat nem lehet megállapítani, mert nem piac. 
Így marad a közterület használati díj. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Tehát senki nem ad engedély arra, hogy egyes árusok az 
önkormányzat területén árulnak. 
 
Veres Imre polgármester: A virágokat, ruhákat árusítók hajlandóak fizetni. A bikácsi 
hentessel még nem beszélt. 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Érdekes, hogy a Közútkezelő Kht. nem tesz ellene semmit. 
 
Kishonti János képviselő: A nagydorogi vállalkozók érdeke a cél, ők ugyanis ide fizetik az 
iparűzési adójukat. 
 
Veres Imre polgármester: Javasolja a rendelet elfogadását. 
 
Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Ha a nagydorogi vállalkozók ide fizetik az iparűzési 
adójukat, akkor a befizetett közterület díjat nem lehet valamilyen formában visszajuttatni, 
esetlegesen az iparűzési adóból levonni? 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Nem. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Javasolja, hogy a rendelet kerüljön elfogadásra. A későbbiek 
folyamán vissza lehet vonni, vagy módosítani. 
 
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 csatolt rendelet-tervezetet elfogadni 
szíveskedjenek! 
 
 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotja: 
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Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2012. ( III.28. ) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzati tulajdonú közutak nem közlekedési célú használatáért fizetendő díjak 
mértékéről 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2012. május 1. 
 
 
 

 
12/ Bejelentések 

Veres Imre polgármester:  
 
12.1 Pénteken került sor a Rendőrségi épület műszaki átadására. Az elszámolás az MVH felé 
folyamatban van. 
 
12.2 Ugyancsak pénteken került sor a Polgárőrség éves beszámolójának megtartására, melyen 
részt vett. A Polgárőrség tagjait tájékoztatta a képviselő-testület támogatási döntéséről. 
Ezidáig végzett munkájukat megköszönte. 
 
12.3 Kiosztásra került a szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep építése vonatkozásában 
az 1. számú szerződés módosítás. 
 
Az A.) pontban a szerződő felek a fenti elnevezésű projekt azonosítószámát a hatályos 
támogatási szerződés szerint KEOP 1.2.0/09-11-2011-0020-ra módosították. 
 
A B.) pontban foglaltak alapján a szerződéses ár: 876.153.914,- Ft+Áfa. 
A szerződéses árból 3 444 814,- Ft a támogatás szempontjából el nem számolható költségnek 
minősül. Erre nem adnak támogatást. 
Az elszámolható költségek vonatkozásában 84,809393 % az EU támogatás, és 15,190607 % 
az ajánlatkérői önrész. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Mennyire emelkedett a nem támogatható? 
 
Veres Imre polgármester: 3 444 814,- Ft. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Összesen mennyi? 
 
Veres Imre polgármester: Most konkrétan nem tudja megmondani. 
Összességében a szerződéses ár nem változott. 
 
Hosnyánszki Jánosné képviselő: Mikor kezdődnek el a munkák? 
 
Veres Imre polgármester: A holnapi nap folyamán postázásra kerül a szerződés a 
közreműködő szervezethez, és amikor megtörténik az ellenjegyzés máris kezdődnek a 
munkálatok. 
 
Kishonti János képviselő: A 132.569.810,- forint a mi önrészünk és ehhez jön még hozzá 
3.444.814,- Ft-tal. 
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Veres Imre polgármester: Igen, ez az építési résznek az önrésze. 
 
Kishonti János képviselő: Mi jön még hozzá? 
 
Veres Imre polgármester: A többi marad ugyanennyi. 
 
Hosnyánszki Jánosné képviselő: Tehát az önrész megemelkedik 3 444 814,- forinttal, de 
ugyanakkor adunk be 40 millió forintra pályázatot. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Mennyi a garancia, hogy a 40 millió forintot megnyerjük? 
 
Veres Imre polgármester: Hamarosan meglesz a döntés, és azt követően be fog számolni a 
képviselő-testületnek. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Mint a Víziközmű elnöke végzett-e számításokat, hogy 
mennyi plusz jut a lakosságra? 
 
Veres Imre polgármester: Jelenleg kb. 160-165 ezer forint, de a végső elszámolásnál tud 
pontos összeget mondani. 
 
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még valakinek kérdése, 
hozzászólása, véleménye? 
Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 
 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek! 

 
A képviselő-testület, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 
 
23/2012. (III.26.) önkormányzati határozat  

 

a KEOP 1.2.0/09-11-2011-0020 számú Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása elnevezésű beruházás, Szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep 
építés Nagydorog tárgyú szerződéses megállapodás 1. számú módosítása 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 1.2.0/09-11-
2011-0020 számú Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása 
elnevezésű beruházás, Szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep építés Nagydorog tárgyú 
szerződéses megállapodás 1. számú módosítását a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak 
szerint jóváhagyja. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Veres Imre polgármester 
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Veres Imre polgármester:  
 
12.4 A másik szerződés a mérnöki és műszaki felügyeleti munkák ellátása vonatkozik, ott a 
szerződéses díj nem változott. 
A projekt azonosítószáma a hatályos támogatási szerződés szerint az alábbiakra módosult: 
KEOP 1.2.0/09-11/2011-0020 
A szerződéses megállapodás 5.1 pontjában történik módosítás a mellékelt szerződéses 
megállapodás szerint. 
 
Ezt a megállapodást szintén fel kell küldeni Budapestre, ellenjegyzés végett. 
 
Kishonti János képviselő: Van-e olyan számítás, hogy ez feketén-fehéren mennyibe fog 
kerülni. 
 
Veres Imre polgármester: 200 ezer forint lett meghatározva, jelenleg kb. 165 ezer forintnál 
tartunk. A 40 millió forintos önrészre történő pályázat csökkentheti ezt az összeget. 
 
Hosnyánszki Jánosné képviselő: A Víziközmű Társulatnak lesz-e a közeljövőben 
beszámolója, és hogyan kap a lakosság erről tájékoztatást? 
 
Veres Imre polgármester: Mindenki fog értesítést kapni a beruházás megkezdéséről, és 
egyben felkérjük a lakosságot a befizetések teljesítésére is. Ő úgy tervezi, hogy a beszámoló 
megtartására a közmeghallgatást követő időszakban fog sor kerülni, melyről a kiértesítésben 
már tudják az érintetteket tájékoztatni. 
 
Megkérdezi, hogy van e még valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? 
Megállapítja, hogy több kérdés hozzászólás nem hangzott el. 
. 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek! 

 
A képviselő-testület, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 
 
24/2012. (III.26.) önkormányzati határozat  

 

a KEOP 1.2.0/09-11-2011-0020 számú Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása elnevezésű beruházás, Szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep 
építése Nagydorog elnevezésű kiviteli munkálatokkal kapcsolatos mérnöki és műszaki 
felügyeleti munkák ellátása tárgyú szerződéses megállapodás 1. számú módosítása 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 1.2.0/09-11- 

2011-0020 számú Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása 
elnevezésű beruházás, Szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep építése Nagydorog 
elnevezésű kiviteli munkálatokkal kapcsolatos mérnöki és műszaki felügyeleti munkák 
ellátása tárgyú szerződéses megállapodás 1. számú módosítását a jegyzőkönyv 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Veres Imre polgármester 
 
 
12.5 Jankovics Lászlóné képviselő: Az iregszemcsei beruházás folyamatban van, és ott 130 
ezer forint az érdekeltségi hozzájárulás. Lehetne más községek polgármestereitől érdeklődni, 
hogy hogyan tudják ennyi összegből megoldani. 
 
Veres Imre polgármester: A környező települések polgármestereivel felveszi a kapcsolatot 
és felkeresi Iregszemcse polgármesterét is. 
Természetesen Ők is azon vannak, hogy az önkormányzatnak és a lakosságnak is minél 
alacsonyabb hozzájárulást kelljen fizetni. 
 
12.6 Szerdán részt vettek Újszilváson a Napkollektoros üzem átadásán. A beruházás 640 
millió forintba került. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő:  
 
12.7 A futballpálya sorsa mi lesz? Elfagy ott minden. 
 
Veres Imre polgármester: Egyelőre nincs terv a további sorsáról. Elfagyni nem fagyott el 
semmi, mert arra odafigyeltek, és le lett téliesítve. 
 
Kishonti János képviselő: Ha egy vállalkozó felvállalná és szponzorálná a sportegyesületet? 
 
Veres Imre polgármester: Semmi akadálya. 
 
12.8 Kishonti János képviselő: A Deák József házával történt valami? 
 
Veres Imre polgármester: Fekete fóliával befedésre került. 
FHT lett részére megállapítva, ebédet szállítanak neki és az Alapszolgáltatás munkatársai 
figyelnek rá. 
Fábiánné ígéretet tett arra, hogy ha hazaérkezik a fia külföldről, akkor felújításra kerül az 
épület. 
 
12.9 Az iskolánál, a Rákóczi utcában és az Önkormányzatnál összességében három darab 
balesetveszélyes fa kivágására került sor, ezért összesen 110 000,- forint +áfa-t fizettünk. A 
vastag fatörzsek az önkormányzat udvarába beszállításra, az apró fagallyak rászorultsági 
alapon felosztásra kerültek. 
 
A vállalkozó érdeklődött a futballpálya nyárfáival mi az elképzelése a képviselő-testületnek? 
Ugyanis 30 évesek a fák, ebből kifolyólag kivágásra megérettek. 
Ezidáig három főtől kért be árajánlatot. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Nincsenek 30 évesek azok a fák, nem kell kivágni. 
 
Veres Imre polgármester: Ősszel rengeteg a levél és a virágzás időszakában is gondot jelent. 
De ha nem javasolják, akkor egyelőre nem történik meg a fák kivágása. 
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12.10 Hosnyánszki Jánosné képviselő: Vízműnél nagyon rossz a járda és nincs világítás. 
Lehetne-e oda egy villanyoszlopot helyezni. Milyen költséggel és engedélyeztetéssel járna? A 
Gábor Á. utcában minden 3. oszlopra van kihelyezve lámpatest. 
A Lőrinci utcában a Gabonaforgalmi előtt állandó jelleggel sorban állnak a kamionok, ami 
nagyon megnehezíti a közlekedést. Így is elég keskeny az út. Korábban is jelezték a lakosok, 
hogy zajosak és igen csak megnehezítik a közlekedést. 
 
Jelenleg tűzgyújtási tilalom van. Abban az esetben, ha nincs, van-e szabályozva, hogy mely 
napszakban lehet tüzet rakni. 
Az iskolával szemben a kátyús padkák kijavításra kerültek. Szinte az egész főutca ilyen.   
Ki kezdeményezte a javítást? 
Van egy gödöllői kezdeményezés, mely a magyar baromfi szaporításáról és bővítéséről szól.  
Az önkormányzatok lehetőséget kapnak mintaudvarok kialakítására. Célszerű lenne 
utánanézni. 
 
dr. Sátor Vera jegyző: Tűzgyújtás szabályozása magasabb szinten történik. Ezért az 
önkormányzat nem szabályozhatja le, hogy mikor lehet tűzet gyűjteni, és mikor nem. 
 
Veres Imre polgármester: A lámpatestek vonatkozásában fognak kérni árajánlatot. Kérése 
az lenne képviselő asszony felé, hogy a villanyoszlopok számát írja fel. 
 
A magyar baromfinak utánanéznek. 
Padka: Amikor az autópályához a kőhordás történt a Közút Kht. részéről ígéretet kapott az 
önkormányzat, hogy a szennyvíz elkészülte után a kátyús részek felújításra kerülnek. Az 
iskola előtti részt a Közút Kht. saját hatáskörben végezte. 
 
Magyar Közút Zrt. április 23-ra a Föld Napja alkalmából megrendezi a szokásos tavaszi 
szemétgyűjtési akciót. Az Önkormányzat 15 fővel jelentkezett az akcióra. 
  
12.11 Kishonti János képviselő: Szalai faháznál még mindig nincs konténer. Borzasztó 
látvány, ami ott van. 
 
Veres Imre polgármester: A konténer az önkormányzathoz került beszállításra, mivel 
mindenki által mindenféle szemét oda került kihordásra. Időszakonként az emberek 
összeszedik a lerakott szemetet. 
 
Kishonti János képviselő: Most itt áll üresen? 
 
Veres Imre polgármester: Nem üres, az összeszedett szemét kerül bele. 
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése.  
 
Mivel más bejelentés nem hangzott el, Veres Imre polgármester a képviselő-testület  
nyilvános ülését 18.25 órakor befejezettnek nyilvánítja.  
 
 

Kmft. 
 
 

        Veres Imre     dr. Sátor Vera 
     polgármester           jegyző  
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