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Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. 

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

e-mail: nagydorogonk@axelero.net 



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

 

 

54/2012.(IX.3.) önkormányzati határozat  a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról és a polgármesternek a két 

ülés között végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

55/2012.(IX.3.) önkormányzati határozat  az önkormányzat fél éves gazdálkodásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

56/2012.(IX.3.) önkormányzati határozat  az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról 

 

57/2012.(IX.3.) önkormányzati határozat  
hozzájárulás naperőmű csatlakozási 

igénybejelentő benyújtásához 

 

58/2012.(IX.3.) önkormányzati határozat  
a könyvtárosnak a könyvtár 

tevékenységéről készített beszámolója 

elfogadásáról  

 

59/2012.(IX.3.) önkormányzati határozat  
közterületen álló fák kivágása tárgyában 

 

60/2012.(IX.3.) önkormányzati határozat  
Megállapodás jóváhagyása szennyvíz 

vezetési szolgalom alapításáról 
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 13/2012.  

(IX.5.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2012. 

évi költségvetéséről szóló 

5/2012. ( II.28.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Hatályba lépésének 

napja:  

2012. szeptember 15. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2012. szeptember 3-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, 

Sági János, 

Szabó J. Csabáné képviselők   

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Priger József könyvvizsgáló 2-4. napirendi pont 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző 2-4. napirendi 

pont      

     dr. Wartig László ügyvéd 5. napirendi pont  

Főfai Mirtill könyvtáros 6. napirendi pont 

     Sebestyén-Molnár Árpád plébános 7.1. napirendi     

                                                           pont 

Jelen van: SWR Kft. képviseletében: Bartók Zoltán  

 

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. Jankovics Lászlóné képviselő távolmaradását előzetesen bejelentette. 

A meghívóban feltüntetett napirendi pontokon felül javasolja, az SWR Kft. képviselőjének  

szóbeli tájékoztatója, a Római Katolikus Plébániahivatal közterületen álló fák kivágása iránti  

kezdeményezése,  valamint a megállapodás jóváhagyása szennyvíz vezetési szolgalom  
alapítása napirendi pontok elfogadását. 

 

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/  Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 

végzett tevékenységről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

5/2012. (II.28.) Önkormányzat rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés )  

Előadó: Veres Imre polgármester 
 

3/ Beszámoló az önkormányzat féléves gazdálkodásáról. ( Írásos előterjesztés )   

Előadó:Veres Imre polgármester  
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4/ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 
 

5./ Hozzájárulás naperőmű csatlakozási igénybejelentő benyújtásához. 
 (Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6./ Beszámoló a könyvtáros tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Főfai Mirtill könyvtáros 

 

 

7/ Egyebek. 

 

7.1/ A Római Katolikus Plébániahivatal közterületen álló fák kivágása iránti 

kezdeményezése. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

7.2/ Megállapodás jóváhagyása szennyvíz vezetési szolgalom alapításáról. ( Írásos 

előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
 

 

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: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e  

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

 

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: 

 

54/2012. (IX. 3.) önkormányzati határozat  

a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról és a polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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2/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

5/2012. (II.28.) Önkormányzati rendelet módosítása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Precíz, átlátható anyagot kaptak kézhez, köszöni a 

gazdálkodási csoport munkáját. A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és a 

képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, amennyiben 

szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az eredeti költségvetés 1 535 088 E Ft főösszeggel, 

44 205 E Ft működési forráshiánnyal és 5 656 E Ft felhalmozási forráshiánnyal került 

elfogadásra. 

 

Az  I. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 1 535 088 E Ft, a működési forrás 

hiány 31 205 E Ft, a felhalmozási forráshiány 18 656 E Ft lett.  

 

A II. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 1 544 027 E Ft-ra változott, melyből a 

működési forráshiány 24 008 E Ft, a felhalmozási forráshiány 18 656 E Ft . 

 

Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.  

        

Kishonti János képviselő: Az előterjesztésben az előző évek pénzmaradványának 

igénybevételénél 14 804 E/Ft van feltüntetve, a rendeletben pedig 0 forint. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Elnézést kér elírás történt, javításra kerül. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Priger József könyvvizsgáló urat amennyiben szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg. 

 

Priger József könyvvizsgáló: Amennyiben a képviselő-testület megkapta az általa készített 

írásos anyagot, részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

Veres Imre polgármester: Igen kiküldésre került. Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal 

kapcsolatban van e még valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több 

kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2012. ( IX.5. ) önkormányzati rendelete   

 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2012. szeptember 15. 

 
 

3/ Beszámoló az önkormányzat féléves gazdálkodásáról.  

Előadó: Veres Imre polgármester  

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Részletes, átlátható anyagot kaptak kézhez. A Pénzügyi 

Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt amennyiben szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzat költségvetésének 2012. I. féléves 

helyzetéről készített tájékoztató bemutatja a helyi önkormányzat előirányzatainak alakulását. 

 

Az 1. sz. a) és b) melléklet Pénzügyi mérleg a bevételek és kiadások alakulásáról. Összevont 

adatokat tartalmaz az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az iskolák és óvodák 

bevételeiről és kiadásairól. 

Az intézményenkénti bevételekről és kiadásokról a 2/a, 2/B., 3.,4/a és .4/b. sz. mellékletek 

adnak tájékoztatást. A 2/a. és 2/b. sz. mellékletek az önkormányzat költségvetési szervekhez 

nem sorolható kiadásait és bevételeit rögzíti, míg a 3-4. sz. mellékletek a költségvetési 

szervekhez sorolt előirányzatokról adnak információt. 

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete az 5. sz. mellékletben található. 

A hitelfelvételt szükségessé tevő felhalmozási kiadásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.  

Az önkormányzatnál az első félévben a működési bevételek a kapott ÖNHIKI-s támogatást is 

figyelembe véve kis mértékben meghaladták a kiadásokat, mely döntően azzal kapcsolatos, 

hogy az első félévi ráfordítások jóval az időarányos mérték alatt teljesültek. Várhatóan az év 

során azonban az éves előirányzatnak megfelelő kiadásokkal lehet majd számolni, így a 

tervezett hiány mértékét az önkormányzat továbbra sem tudja saját bevételeiből fedezni. Ezért 

javaslom, hogy ismételten nyújtsuk be az ÖNHIKI-s pályázatunkat, melynek leadási 

határideje szeptember 10. 

Veres Imre polgármester: Felkéri Priger József könyvvizsgáló urat, amennyiben szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg. 
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Priger József könyvvizsgáló: A tervezett beruházások az önkormányzat éves 

költségvetésének több mint felét teszik ki, így azok pénzügyi teljesítéseinek elmaradása 

alapvetően befolyásolja a költségvetés végrehajtásának alakulását. A beruházásokhoz 

kapcsolódó fordított áfa elszámolás bevételi oldalon, melynek összege 47 231 E/Ft a 

működési bevételeknél került kimutatásra, ugyanakkor a kiadások között 50 %-os arányban 

megosztásra került a felhalmozási és működési kiadások között. Emiatt a működési kiadások 

összege 23 615 E/Ft-tal kevesebb a tényleges kimutatott összegnél. 

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 határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

55/2012. (IX. 3.) önkormányzati határozat 

az önkormányzat fél éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat fél éves 

gazdálkodásáról szóló beszámolót az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
 

 

4/ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és 

a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt amennyiben szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzat a Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja valamint a 

megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012.(III.1.) BM rendelet alapján önállósága és 

működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatást igényelhet az általa ellátott 

feladatok működtetéséhez kapcsolódó hiányra az alább részletezett feltételek szerint. 
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Az önkormányzat által igényelhető támogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzat 

költségvetési rendeletében eredeti vagy módosított előirányzatként jóváhagyott működési célú 

forráshiány összegét. 
 

Az igénylést a költségvetési év során április 30-áig, szeptember 10-éig és november 5-éig 

lehet benyújtani. Támogatási igényt az önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két 

alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az 

önkormányzat működőképességét veszélyezteti. 

 

Priger József könyvvizsgáló: Mindenképpen jónak tartja és javasolja az ÖNHIKI 

benyújtását. 
 

Kishonti János képviselő: A határozatban a II. (a) bekezdésben az alábbi került 

megfogalmazásra. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 

ilyen jogcímen 37 000,- forint összegű bevételt tervez. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az iparűzési és a kommunális adóból tevődik össze. 

 

Kishonti János képviselő: Az Ő számításai szerint nem ez az összeg jön ki. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: 24 millió az iparűzési adó, 13 millió a kommunális 

adó. Egyéb adó bevezetése nem került betervezésre. 
 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 

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

észrevétel nem volt. 
 

Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

56/2012. ( IX.3.) önkormányzati határozat 

 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 

2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

 

2. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a 

fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 

I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. 
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II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen 

jogcímen  37 000  ezer forint összegű bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét  24 008 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 

c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a 

könyvvizsgáló elfogadta 

V.  Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 

megfelel. 

3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásával. 

Határidő: 2012. szeptember 10. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

5/ Hozzájárulás naperőmű csatlakozási igénybejelentő benyújtásához. 
 ( Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Bartók Zoltán urat, hogy ismertesse a koncepciót. 

 

Bartók Zoltán: Köszönti a megjelenteket. Korábban már tárgyaltak szélerőmű parkról,  

napenergia beruházásról, de sajnos a pályázatok kiírása nem történt meg. 

Ezt követően úgymond „új” koncepció kidolgozására került sor. 

A Nagydorogi Energia Park Kft. 10 % üzletrészt biztosítana ingyen és költségek nélkül a  

megújuló energiatermelő beruházások tulajdonjogából az önkormányzat részére. Készültek  

már előtervek. Lehetséges helyszínként a homokbánya területe került megjelölésre. A mai  

napon tárgyalást folytatott az EON Pécsi Igazgatóságával, miszerint előzetes 

hálózatvizsgálatot követően tudnának pontos választ adni arra, hogy mennyi az a teljesítmény,  

amit a rendszerük befogad. 

Megvalósulás esetén, ha sikerül létrehozni 1-1,5 MW-os naperőművet, melynek beruházási 

költsége kb. 600-800 millió forint, az Energia Kft. az önkormányzat részére 10 %-os 

üzletrészt átruházna úgy, hogy az önkormányzat a terület használati jogát apportként beviszi a 

projektcégbe. 

Továbbá a társulási szerződésben szerepelne, hogy tőkeemeléssel sem csökkenthető az 

önkormányzat 10 %-os tulajdonjoga. 

Önkormányzat részére bevétel lenne az iparűzési adó és a 10 %-os üzletrészből ugyanilyen  

arányú nyereségfelosztás. 
 

Továbbá munkahelyteremtést is biztosít, őrző védő szolgálat, valamint karbantartás területén. 

 

A megvalósulás érdekében fel kell venni az EON-nal a kapcsolatot, és egy igénybejelentő 

lapot benyújtani- mely ingyenes- melyhez az önkormányzat részéről kell egy hozzájáruló 

nyilatkozat az ügyintézés végett. 

 

Veres Imre polgármester: Lehet-e veszteséges a termelés, és ha igen, hogyan hat ki az 

önkormányzatra? 

 

Bartók Zoltán: Lehet-e vesztesége az önkormányzatnak? 
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Olyan napenergia még nem épült, mely az átadása után veszteséges lett volna, hiszen nagyon 

komoly követelményeknek kell megfelelnie. 

Veszteség legvégső esetben alakulhat ki: Nagymértékű eltulajdonítás, illetve vis major 

esetén. De természetesen kamerával megfigyelt terület lesz. 

 

Veres Imre polgármester: Az EON-nal a szerződés 10-15 évre kötődne. Ha lejár a szerződés 

abban az esetben mi fog történni, átszáll a tulajdonjog az önkormányzatra? 

 

Bartók Zoltán: Ez a lehetőség csak a pályázat esetén állt fenn. 

A beruházást megelőzően pontos, precíz számításokat végeznek, tehát minden konkrétan 

előre tudott lesz. 

 

Veres Imre polgármester: Hány évre terveznek? 

 

Bartók Zoltán: A beruházás élettartama min. 25 év maximum 30, ugyanis az elemekre is 25 

év a garancia. Jelen esetben Dél-Korea a beszállító. 

 

Veres Imre polgármester: Két területről lehet szó. 

Vásártér + sportpálya- belterület-, a homokbánya művelésű terület, ami viszont külterület. 

Lehet e külterületet ilyen közös cégbe bevinni, van- e ennek jogszabályi háttere?   

 

dr. Wartig László ügyvéd: Tulajdonjog, vagy használati jogról van szó? 

 

Bartók Zoltán: Használati jog. 

 

dr. Wartig László ügyvéd: Ha külterületről van szó, abban az esetben meg kell hirdetni, de 

ha nullás, akkor arról a területről tulajdonosi hozzájárulás kell. 

 

dr. Wartig László ügyvéd: Nagydorogi Energia Park Kft. mekkora törzstőkével 

rendelkezik?  

 

Bartók Zoltán: Minimális összeggel és nem kívánnak emelni. 

 

dr. Wartig László ügyvéd: A napenergia, mint említette nyereséges befektetés, de egy Kft. 

tud úgy manipulálni, hogy ne legyen nyereség. Lehet-e egy olyan kitétel, hogy ha egyéb 

pénzügyi tranzakciók esetén nem keletkezik nyereség, akkor az árbevétel 1 %-a megilleti az 

önkormányzatot. 

 

Bartók Zoltán: Elsődleges cél a hosszú távú kapcsolat és nem a pénzügyi manipuláció.  

 

dr. Wartig László ügyvéd: Ennek a használati jognak az értékét meg kell állapítani. 

 

Bartók Zoltán: Jelenleg 500 ezer forint a törzstőke. 

 

Dr. Wartig László ügyvéd: Tehát ebben az esetben 50 ezer forintot ér a használati jogunk. 

 

Bartók Zoltán: De a beruházás értéke értéknövelő tényező. 
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dr. Wartig László ügyvéd: Nem lebeszélni akarja a testületet, csak tudatosítani, hogy ez egy 

üzleti vállalkozás, melyben van kockázat. Ilyen esetben egy döntéshozatalhoz pénzügyi 

számításokat kell végezni, melyet véleményeztetni kell, Ő személy szerint csak a jogi oldalát 

tudja. 

Gondolja lesz majd erre egy írásbeli tervezet, mely véleményezésre kerül, és azt követően a 

képviselő-testület  megtárgyalja. 

A megtermelt energiát köteles az EON átvenni? 

 

Bartók Zoltán: Igen. Amint kiadásra kerül a létesítési engedély és megtörténik a 

próbaüzemeltetés, azt követően szerződéskötésre kerül sor. ( Jelenleg 31,- Ft/KWh) 

Ha nincs szerződés, az átvétel abban az esetben is megtörténik, de szabadpiaci áron.  

( Jelenleg 18,- Ft/KWh) 

 

Veres Imre polgármester: Tehát az a határozat, amit most a képviselő-testületnek meg kell 

hozni semmiféle kötelezettséget nem jelent, csak egy igénybejelentés az EON felé. 

 

Bartók Zoltán: Így van. Kell egy meghatalmazás az önkormányzattól a pécsi irodájuk felé, 

hogy ezt az ügyet intézhessék. 

 

dr. Wartig László ügyvéd: A társasági szerződésmódosítást követően már a Nagydorogi 

Energia Park Kft. nevében kellene megtenni. 

 

Bartók Zoltán: Amíg módosul, addig megint várjunk heteket? 

Azért szükséges minél előbb az igénybejelentő lap benyújtása az EON felé, hogy Nagydorog 

legyen az első helyen. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Lakosság is értesülni fog az elhangzottakról és rögtön 

érdeklődni fog, hogy nekik a fogyasztói árban jelenteni fog e valamit. 

Profitálhat -e ebből a lakosság, vagy marad önkormányzati bevételként? 

 

 

Bartók Zoltán: Sajnos a jelen szabályozási rendszer nem teszi lehetővé a lakosság előnyben 

részesítését, kivéve azt, hogy munkahely lehetőséget biztosít. 

 

Kishonti János képviselő: A karbantartás, felújítás és a fejlesztés is 10 %-os önerő 

arányában történik? 

 

Bartók Zoltán: Minden évben előre nem lehet meghatározni, hogy mennyi a karbantartás, 

fejlesztés. Van egy előirányozott költségkeret, és 10 % az önkormányzatot terheli. 

 

Kishonti János képviselő: A homokbánya kinek a tulajdona? 

 

Veres Imre polgármester: A homokbánya az önkormányzat tulajdona. A 

Bányakapitányságnak van bányászati joga. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Tehát az Önök társasága képviselné a 90 %-ot, az 

önkormányzat pedig a 10 %-ot. Önök, mint többségi tulajdonosok saját hatáskörében el 

tudnák dönteni, hogy mikor és milyen mértékben emelnék meg a társaság alaptőkéjét. Ez 

alapján az önkormányzatot akarata ellenére bele lehet egy olyan helyzetbe kényszeríteni, 

hogy a 10 %-os részt/hozzájárulást fenntartsa.  
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Bartók Zoltán: Erején felül nem kérhető az önkormányzattól emeléshez való hozzájárulás az 

üzletrész mértékében. 

Akármilyen mértékű lesz a törzstőke az önkormányzatot a mindenkori 10 % illeti meg, 

hozzájárulás nélkül. 

 

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. A következő határozat meghozatalára tesz javaslatot: 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

57/2012. (IX. 3.) önkormányzati határozat  

hozzájárulás naperőmű csatlakozási igénybejelentő benyújtásához 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, 

hogy a Nagydorogi Energiapark Kft. az önkormányzat közigazgatási területére az 

önkormányzat tulajdonát képező 0132/2 hrsz-ú ingatlanra tervezett naperőmű park 

hálózati csatlakozása feltételeinek meghatározása érdekében csatlakozási 

igénybejelentőt nyújtson be az EON illetékes szervéhez.  

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt 

ügyintézéshez meghatalmazást adjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
 

 

6./ Beszámoló a könyvtáros tevékenységéről.  

Előadó: Főfai Mirtill könyvtáros 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Veres Imre polgármester: Megkéri Főfai Mirtill könyvtárost, amennyiben szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg. 

 

Főfai Mirtill könyvtáros: A tavalyi évben felmerülő financiális nehézségek sajnos erre az 

évre is rányomták bélyegüket. A tervek ismét nagy léptékűek és optimisták voltak, de sajnos 

mint minden intézmény, így a könyvtár is megszenvedte az idei év nehéz anyagi viszonyait.  

 

Az intézmény nyitvatartási időben folyamatosan fogadja látogatóit, biztosítva a megszokott 

ellátást. Azonban azt kell tapasztalnom, hogy a fiatal korosztály egyre nagyobb számban az 

internet hozzáférés miatt keresi fel a könyvtárat. 

A fiatalokkal ellentétben az idősebb korosztály érdeklődése egyre nagyobb, illetve fontos 

megemlíteni azt is, hogy a környező településekről is több olvasónk van, hiszen a nagydorogi 

állomány lényegesen bővebb mint a szomszédos kistelepüléseké.  

Az emelkedő fogyasztói árak miatt mind kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy 

vásároljanak, ebből adódóan a könyvtári állomány folyamatos frissítése, az olvasói 

igényekhez való igazítása elengedhetetlen. 



 14 

Ehhez a feladathoz segítséget nyújt a Paksi Városi Könyvtár. A tavalyi évben közel 90 

könyvvel gyarapították az állományunkat mintegy 300.000 forint értékben.  

Másik feladatom a Kalap és Sipka Múzeum látogatóinak fogadása, kapcsolattartás a 

múzeumot alapító családdal. Az elmúlt évek alatt a gyűjtemény látogatottsága egyre nő. Az 

érkező vendégek az internetről, televízióból és a környékben elhelyezett prospektusokból 

értesülnek a múzeumunkról. 

Napi szinten érkeznek érdeklődők, és havi szinten új felajánlások is. Egyre szélesebb palettájú 

a gyűjtemény, melyeket a vendégek a vendégkönyvben rendre méltatnak is. 

  

A jövő évre nem szeretnék előre tervezni. Igyekszem minden kínálkozó alkalmat megragadni 

arra, hogy az olvasók, látogatók kedvének megfelelő programokat, rendezvényeket, 

alkalmakat szervezzek.  

 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Valóban a kultúra és a könyvek iránti  

érdeklődés egyre jobban csökken. Megköszöni Mirtill munkáját és további sok sikert kíván. 

 

Kishonti János képviselő: A Kalap-Sipka Múzeumban  bővülnek a felajánlások? 

 

Főfai Mirtill könyvtáros: Igen, folyamatosan. 

 

Kishonti János képviselő: Az állagmegóvás hogyan történik? 

 

Főfai Mirtill könyvtáros: A tulajdonosok 2-3 havonta különböző növényi olajokkal 

restaurálják a gyűjteményt, valamint folyamatos a takarítás is a múzeumban. 

 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még 

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

észrevétel nem volt. 
 

Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a  határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

58/2012. (IX. 3.) önkormányzati határozat  

a könyvtárosnak a könyvtár tevékenységéről készített beszámolója elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Főfai Mirtill könyvtárosnak 

a könyvtár tevékenységéről készített beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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7/ Egyebek. 

 

 

7.1/ A Római Katolikus Plébániahivatal közterületen álló fák kivágása iránti 

kezdeményezése. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Veres Imre polgármester: Beadványában Sebestyén-Molnár Árpád Plébános Úr 

kezdeményezte a római katolikus plébániatemplom előtti közterületen található kettő darab 

vadgesztenyefa kivágását.  

Mivel a közterületi faállomány önkormányzati tulajdonban van, a képviselő-testületnek 

szükséges állást foglalnia abban, hogy kívánja-e kivágni a szóban forgó fákat vagy sem. 

Amennyiben a képviselő-testület a kivágás mellett dönt, a fás szárú növények védelméről 

szóló 368/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 3. §-a (1) bekezdése alapján a kivágás tervezett 

időpontját megelőzően 30 nappal az önkormányzat jegyzője felé kell, hogy bejelentést tegyen 

e szándékáról. 

A kialakult állapotot a Képviselő-testület tagjai közül öten megszemléltük, illetve az erdészet 

szakembere is szemrevételezte.  

Felkéri Sebestyén-Molnár Árpád plébános urat, amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye 

meg. 

Sebestyén-Molnár Árpád plébános: Június hónapban a Kossuth Lajos utcában az Alisca 

Bau Zrt. kivitelezésében ivóvíz vezeték főnyomócsövének cseréjére került sor, mely során a 

25 m–es fák 20-30 cm-es tartógyökérzetét átvágták. Az elmúlt két hónapban ez ügyben a 

Plébániahivatalt senki nem kereste meg. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

kérelemben foglaltakat figyelembe véve 30 nap alatt alakítsák ki álláspontjukat és hozzanak 

döntést. Nem szeretné, ha a fennálló jó kapcsolat a döntéshozatal elmulasztása végett 

megromlana. 

Kishonti János képviselő: Ő nem támogatja a fák kivágását, ugyanis, ha ezt a kettőt 

kivágják, akkor a lakosság részéről is érkeznek a megkeresések, reklamációk a lehulló 

falevelek és törmelékek vonatkozásában, ezáltal az összes védett fa kivágásra kerül. A köves 

rész kerüljön lebetonozásra, és az önkormányzat által letakarítva, mivel önkormányzati 

tulajdon. 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Őt, ami elgondolkodtatja a két szakvélemény, mely nem 

egyértelmű, ugyanis a benne foglaltak alapján egyik szakértő sem vállal felelősséget a 

későbbiekben történtekért. 

Nagyon sajnálja a fákat, de balesetveszélyesek, és az emberélet azt hiszi mindenki számára 

nagyon fontos. 

Viszont ha baleset történik, akkor a képviselő-testület tagjait és a polgármestert vonják 

felelősségre. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Hosnyánszki Jánosné képviselő asszony 

véleményével ért egyet. Figyelembe kell venni a szakemberek véleményét, és természetesen 

mindenkinek az az elsődleges célja, hogy ne történjen baleset. 
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A Református templom előtti fakivágásnak sem volt semmiféle vonzata a lakosság részéről. 

Sági János képviselő: Ha a kivitelező előbb szól, akkor lehet, hogy más megoldás is adott 

lett volna. 

Szabó J. Csabáné képviselő: Nagyon nehéz helyzetben van, mert Ő egy ÖKO iskola 

vezetője. 

Veres Imre polgármester: A fák kivágását javasolja, tekintettel arra, hogy a fák az 

önkormányzat megbízásából végzett ivóvíz beruházás kivitelezése során megsérültek, amikor 

a munkálatok során átvágták azok tartógyökérzetét. A kivitelező a mellékelt nyilatkozatában a 

munkálatokból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalt, így az emiatt a későbbiek 

során bekövetkező esetleges károkozás az önkormányzatot, mint a fák tulajdonosát terhelheti. 

Kishonti János képviselő: Megkérdezte a szakértőt, hogy miért itt került elvezetésre a 

nyomócső. A válasz az volt, mert senki nem kérte tőlük, hogy más megoldás legyen. Miért 

nem kértük? 

A Református templom előtt a fa odvas volt és az egyik fele elszáradt, ezért került kivágásra. 

Balesetekről beszélünk. Nem feltételezi, hogy szélviharban a gyerekek az utcán 

tartózkodnának. Ha kivágásra kerül el fog indítani egy láncreakciót a lakosság körében. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Ennek a projektnek volt egy tervezője, neki illett volna 

tudnia, hogy mit kellett volna megmenteni a faluban. Ő is megkereshette volna az akkori 

vezetőket egyeztetés céljából. Egyetlen egy szakértő nem meri a felelősséget felvállalni. 

 

Veres Imre polgármester: Csak erről a két fáról lenne szó. Őt is megkeresték, hogy ne 

kerüljön kivágásra, de bármi probléma esetén a felelősség a képviselő-testületé. 

 

Kishonti János képviselő: Általánosításról van csak szó. Szélvihar, baleset stb. 

 

Sebestyén-Molnár Árpád plébános: A képviselő-testület mindent számításba vesz, de azért 

azt is tudomásul kell venni, hogy ennek a községnek nem csak fái és lakossága van, hanem 

egy országos hírű katolikus temploma is. Arra is gondolni kellene, hogy ha a gesztenyefák a 

templomra dőlnek, abban az esetben milyen kár keletkezik, és azért ki lesz a felelős. Ki fogja 

újraépíteni/építtetni a templomot? 

Amennyiben nem kerül sor a fák kivágására abban az esetben az önkormányzat írásban adjon 

egy felelősség vállaló nyilatkozatot. 

 

Veres Imre polgármester: Bízik benne, hogy valamilyen döntés születni fog. Amennyiben 

pozitív döntés lesz, akkor a jegyzőhöz a kérelem benyújtásra kerül. 

A jegyző jelen esetben eljáró hatóság kijelölését kéri, mivel saját települése ügyében nem 

járhat el. 

Sági János képviselő: A második fánál volt csak sérülés, az első esetében nem. Nem lehetne 

csak a sérült fát kivágni? 
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Sebestyén-Molnár Árpád plébános: Erről ott nem volt szó.  

 

Veres Imre polgármester: Nem volt akkora gyökérvágás az első fánál, mint a második fa 

esetében. 

 

Sebestyén-Molnár Árpád plébános: Továbbá ha a képviselő-testület támogatja a fák 

kivágását, mi az eljárás? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Be kell nyújtani a kérelmet hozzá, amit azonnal továbbít a 

Kormányhivatalnak, eljáró hatóság kijelölése érdekében. Ez csak néhány napot szokott 

igénybe venni. Ezután a kijelölt hatóság a jogszabályok alapján dönt 30 napon belül, esetleg 

szakvélemény alapján. Ezekben a kérdésekben a jegyzők sem rendelkeznek igazán 

szakértelemmel. 

 

Sebestyén-Molnár Árpád plébános: Szeretné megkérdezni, hogy a református templomnál 

milyen kezdeményezés történt? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Nála nem kezdeményeztek eljárást, de akkor is ugyanez lett volna az 

eljárás menete. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még 

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

észrevétel nem volt. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

59/2012. (IX. 3.) önkormányzati határozat  

közterületen álló fák kivágása tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a római 

katolikus plébániatemplom előtti közterületen álló 2 db önkormányzati tulajdonban álló 

vadgesztenyefa kivágásának engedélyezését kezdeményezi az önkormányzat jegyzőjénél. 

Határidő: a kezdeményező értesítésére: azonnal, a kérelem benyújtására: 2012. szeptember 7. 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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7.2/ Megállapodás jóváhagyása szennyvíz vezetési szolgalom alapításáról. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Veres Imre polgármester: A szennyvízberuházás kapcsán a Magyar Állam tulajdonába és a 

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésébe tartozó 086 

helyrajzi számú, Sárvíz folyóra szennyvíz vezetési szolgalom alapítása szükséges. 

A szolgalom alapításához és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés érdekében a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt képviseletében a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak 

(Kötelezett I- Tulajdonosi képviselő), a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak (Kötelezett 

II.), valamint Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának (Jogosult) háromoldalú 

megállapodást kell kötnie.  

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még 

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

észrevétel nem volt. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

60/2012. (IX.3.)  önkormányzati határozat 

Megállapodás jóváhagyása szennyvíz vezetési szolgalom alapításáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvízberuházás 

kapcsán Szennyvíz vezetési szolgalom alapításáról szóló megállapodást az előterjesztés 

mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Bejelentések. 

Veres Imre polgármester:  

- Rendőrkapitányság vezetője kereste meg az önkormányzatot, mely során egy lakossági 

kérdőív kézbesítésében kérte a segítséget. 

- Megyei Polgárőrség Vezetője levélben köszönte meg a rendezvény megtartásához 

nyújtott segítséget. 

- Az ivóvíz beruházás befejeződött, jelen pillanatban a próbaüzemeltetés folyik. 

- Szennyvíz: kb. 5000 fm cső lehelyezésre került. 351 családi háznál történt meg az 

akna lerakás. 

- A szennyvíztelep munkálatai is elkezdődtek. 
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Szabó J. Csabáné képviselő: A Megyei Polgárőr Nap nagyon sikeres rendezvény volt. 

Nagyon sok munkája volt ebben a nagydorogi polgárőrségnek. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő:  

 

- Vasút utca utjai a beruházás következtében szinte járhatatlanok. Szeretné kérni, hogy 

az önkormányzat egy kicsit erre is figyeljen oda. 

- Korábban már felvetődött a gödöllői baromfitartással kapcsolatos program. Erre az ősz 

folyamán kell jelentkezni és az önkormányzatnak is részt kell vállalnia. 

- A Vízmű köznél az akácfa kivágásra került, a hajtások viszont benövik a járdát. 

-  Vízmű köznél az árok egy szakasza le lett betonozva és így nem megoldott a 

vízelvezetés. 

Több alkalommal lesz, hogy vízmennyiséget cirkuláltatnak, és így a kifolyó víz megáll 

az Ady E. utca, Vécsey u. közötti telkek végében, ahol egy önkormányzati árok 

húzodik, ami  nem vezeti el a vizet. 

- Gábor Á. utcában van egy lakatlan ház, ahol már a járdán nem lehet közlekedni a 

díszbokortól. 

- TÁMOP-os pályázathoz nyújtott segítséget köszöni szépen a polgármester úrnak és az 

önkormányzatnak. Bízik benne, hogy sikeres lesz. hiszen a játékaik száma nagyon 

lecsökkent. 

- Valamint az óvoda udvarát helyre kéne állítani. 

 

Kishonti János képviselő:  

- Lenne egy olyan igény a faluban, hogy vasárnaponként megoldható lenne-e, hogy a 

kis busz beszállítsa az idős embereket istentiszteletre. Többen egyedül élnek és nehéz 

számukra a közlekedés. A Református templomnál az átjárót fel kellene újítani, mert a 

fa talpazat elrohadt. 

 

Veres Imre polgármester:  

- Minden utcát a beruházást követően helyre fognak állítani, de meg fogják nézni a 

jelenlegi állapotot is. 

- Gödöllő: Utána fognak nézni. 

- A vízműnél a hajtásokat eltávolítják.  

- Vízelvezetés: A vízelfolyás az ősz folyamán biztosítva lesz. 

- Gábor Á. utcai ház tulajdonosa az OTP Bank, de kimennek megnézni, és biztosítják a 

közlekedést. 

- Óvoda: Az udvar helyreállításra kerül. 

- Idősek beszállítása vasárnaponként: El kell rajta gondolkodni, utána néznek. 

- A református templomnál az átjáró betonozása már előkészítésre került. 

 

Veres Imre polgármester: 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  


