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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: 

75/2012.(XI. 26.) önkormányzati határozat  

 
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról és a polgármesternek a két 

ülés között végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

76/2012.(XI. 26.) önkormányzati határozat  az önkormányzat háromnegyed éves 

gazdálkodásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról. 
77/2012.(XI. 26.) önkormányzati határozat  

a programszervező tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról.  

78/2012.(XI. 26.) önkormányzati határozat  
Támogatási Szerződés megkötése a Jövőnk 

Energiája Térségfejlesztési Alapítvánnyal. 

79/2012.(XI. 26.) önkormányzati határozat  
A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási megállapodásának módosítása. 

80/2012.(XI. 26.) önkormányzati határozat  a Sportpálya bérbeadási kérelme 

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

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 14/2012. ( XI.28. ) 

önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2012. 

évi költségvetéséről szóló 

5/2012. ( II.28.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

Hatályba lépésének 

napja: 2012. december 1. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2012. november 26-án 15.00 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 képviselő, 

Szabó J. Csabáné képviselők   

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző  

2-3 sz. napirend vonatkozásában 

Hahn Róbert 4. számú napirend vonatkozásában

      

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. Szóban ismerteti a 

mai testületi ülésen még megtárgyalandó napirendi pontokat. 

 

Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy az írásban kiküldött és a szóban tett napirendi 

javaslat kiegészítéssel együtt megtárgyalandó napirendi pontokon kívül  van-e valakinek 

egyéb javaslata? 

 

Megállapítja, hogy egyéb 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/  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 háromnegyedéves gazdálkodásáról.  

( Írásos előterjesztés)   

Előadó: Veres Imre polgármester 
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4/ Beszámoló a programszervező tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Hahn Róbert programszervező 
 

5/ Támogatási Szerződés megkötése a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítvánnyal. ( Írásos előterjesztés ) 
 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6/ Egyebek. 

 

6.1 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., 2013. évi hulladék közszolgáltatási díj.  

(Szóbeli előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6.2 196/A hrsz-ú ingatlan tulajdonviszonyának rendezése. ( Szóbeli előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6.3 A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

  

6.4 Bartha György kérelme ( Szóbeli előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

 

 

Z Á R T  Ü L É S  

 
1/ Bursa Hungarica önkormányzati szociális ösztöndíjra beérkezett pályázatok 

elbírálása.  

 (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.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtására 

vonatkozó jelentést a képviselő-testület írásban megkapta. A szóbeli kiegészítéseket az 

egyebek napirendi pont keretében teszi meg.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

75/2012. (XI. 26.) önkormányzati határozat  

a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról és a polgármesternek a 

két ülés között végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült írásbeli beszámolót elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

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 Hosnyánszki Jánosnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke: A bevételek-kiadások alakulása, valamint 

a módosítás az előterjesztésben részletesen levezetésre került. A Pénzügyi Bizottság a 

napirendi pontot megtárgyalta és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Veres Imre polgármester: 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 rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2012. ( XI .2 8. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

szóló 5/2012. ( II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2012. december 1. 
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3/ Beszámoló az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Hosnyánszki Jánosnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a Bizottság javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke: A bevételek, kiadások alakulása, továbbá 

a teljesítések %-os kimutatása megtörtént. 

A számadatok és a szöveges beszámoló egyértelmű.  Az ÖNHIKI elnyerésével csökkent a 

hitelállományunk. Sajnos az utófinanszírozott beruházás és az alulfinanszírozás 

következtében kényszerült az önkormányzat arra, hogy hitelt vegyen fel. 

Az adók esetében a kommunális adó 72,1 %-ban, a gépjármű adó 85,1 %-ban  

került teljesítésre, de mint tudjuk a teljesítési határidő  a második befizetés esetében 

szeptember hónap. Ebből kifolyólag némi késéssel az év végéig még várhatóak befizetések. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, amennyiben 

szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az összesített pénzforgalmi bevétel módosított 

előirányzata 1 548 398 E Ft, a teljesítés 682 945 E  Ft, amely 44,1%-ban realizálódott. Mind a 

bevételi, mind a kiadási előirányzatoknál jelentős elmaradás mutatkozik, mely az európai 

uniós pályázati támogatással megvalósuló szennyvíz beruházás kivitelezésének elhúzódásával 

függ össze. 

Az önkormányzat sajátos működési bevételének módosított előirányzata 137 986 E Ft, a 

teljesítés 116 902 E Ft, ami 84,7 %-os teljesítést jelent.  

Helyi adók 106,8 %-ban teljesültek, melyből a magánszemélyek kommunális adója 9 376 E 

Ft, míg az iparűzési adó 30 146 E Ft összegben folyt be. 

Az átengedett központi adóknál a teljesítés 77 062 E Ft volt. SZJA bevételünknél   a nettó 

finanszírozás keretén belül kiutalásra került a tervezett összeg 75,7 %-a. 

Gépjárműadó bevételünk teljesítése 85,1 % volt. 

A kiadásoknál az 1 548 398 E Ft módosított előirányzatból 668 062 E Ft teljesült, amely 

43,1%. 

A bevételi és kiadási főösszeget figyelembe véve a teljesítés elmaradt az időarányos tervhez 

képest, mely azzal indokolható, hogy a szennyvíz beruházás pénzügyi vonzatai ezt követően 

fognak megjelenni. 

Viszont ha figyelembe vesszük a külön működési és fejlesztési bevételeket és kiadásokat, 

akkor megállapítható, ahogy a működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 77,9 

%-ban, a működési kiadások pedig 75,2 %-ban teljesültek. 

 

Veres Imre polgármester: Átlátható kimutatás készült a szöveges beszámolóban is a 

működési bevételek, kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások vonatkozásában. 

 

Kishonti János képviselő: Melyik pályázat alulfinanszírozott? 

 

Veres Imre polgármester: A rendőrség vonatkozásában beszélhetünk 

alulfinanszírozottságról, mivel az Áfa az önkormányzatot terheli. 

 



 8 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Elnézést kér a beruházások vonatkozásában 

utófinanszírozásról és nem alulfinanszírozásról van szó. Alulfinanszírozott normatívára 

gondolt. 

 

Veres Imre polgármester: 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 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 

  

76/2012. (XI. 26.) önkormányzati határozat 

az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az írásbeli előterjesztésben foglaltak 

szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

4/ Beszámoló a programszervező tevékenységéről. 

 Előadó: Hahn Róbert programszervező 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Hahn Róbert programszervezőt amennyiben szóbeli 

kiegészítése van tegye meg. 

 

Hahn Róbert programszervező: Köszönti a megjelenteket. 

A januári - februári programoknál még folyamatban van a szervezés, pl. népfőiskola. 

A másik program a tűzoltó bál megszervezése, mely előreláthatólag január 19-én kerül 

megrendezésre. 

A 2013. évi falunap színhelye az alsó sportpálya lesz, így mindenképpen figyelembe kell 

venni az új terület által adott lehetőségeket és adottságokat. 

A 2013-as évben csak nyáron kerül sor pályázat kiírására, ezért kéri a tisztelt képviselő-

testületet, hogy a falunapi programok finanszírozása lehetőség szerint biztosított legyen. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Megköszöni a programszervező munkáját. 

Az idei évben hány alkalommal volt népfőiskolai előadás? 

 

Hahn Róbert programszervező: Három előadás volt, sajnos nem túl nagy a látogatottság. 

Szívesen várja az ötleteket arra vonatozóan, hogy milyen jellegű előadás megtartására lenne 

igény. 
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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: 
 

77/2012. (XI. 26.) önkormányzati határozat  

a programszervező tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a programszervező 

tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
 

 

5/ Támogatási Szerződés megkötése a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítvánnyal.  
 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Korábbi képviselő-testületi döntés alapján benyújtásra került a 

pályázat, mely során a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 30.000.000 Ft támogatás 

nyert a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól a  KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” 

elnevezésű, második fordulós pályázat önrészének támogatására. A Támogatási Szerződés 

megkötéséhez Képviselő-testületi határozat elfogadása szükséges. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Ő úgy látja, hogy inkább jogi oldala van ennek a 

képviselő-testületi határozatnak. 

 

dr. Sátor vera jegyző: Lényeg az, hogy amikor pályázunk, akkor elfogadjuk ezeket a 

feltételeket. 

 

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: 
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78/2012. (XI.26.) önkormányzati határozat 

Támogatási Szerződés megkötése a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvánnyal 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Támogatási 

Szerződést köt a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvánnyal a KEOP-1.2.0/09-

11-2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” elnevezésű, második fordulós pályázat önrészének támogatására, 

az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására. 

 

 

Határidő:  az 1. pontban foglaltak tekintetében:  azonnal 

  a 2. pontban foglaltak tekintetében:   beadási határidő szerint 

Felelős: Veres Imre polgármester 
 

 

6/ Egyebek. 

 

6.1 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., 2013. évi hulladék közszolgáltatási díj.  

(Szóbeli előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

 

Veres Imre polgármester: A képviselő-testület részére kiküldésre került a KVG ZRT-é  

levele a közszolgáltatási díjra vonatkozóan. 2013. április 30-val a Kaposvári  

Városgazdálkodási Zrt-vel lejár a 10 éves szerződésünk. A  jelen rendeletünk 2012. május 1- 

vel lépett érvénybe, ami azt jelenti, hogy a közszolgálati díjakat 2013. áprilisában kellene a  

képviselő-testületnek újra tárgyalnia.  

Továbbá valószínű, hogy 2013. január 1-től Pakshoz fogunk tartozni. 

 

 

6.2 196/A hrsz-ú ingatlan tulajdonviszonyának rendezése. ( Szóbeli előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
 

Veres Imre polgármester: Paksi utcában van a bizonyos Szentes féle ház. Korábban az 

önkormányzat biztosította a telkeket az építkezéshez, majd 15-20 év elteltével a telek 

tulajdonjoga átszáll az ott lakóra, kivéve a 196/A hrszú- telket. A jelenlegi tulajdonosok az 

ügyvéd úr által azzal a kéréssel fordulnak az önkormányzathoz, hogy az önkormányzat 

tulajdonát képező 1628 nm területű ingatlan a kérelmezők tulajdonába kerüljön. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Nemzeti Vagyonról szóló törvényt  figyelembe kell venni. 

Ebből kifolyólag további tárgyalásokat igényel a döntéshozatal előtt. 

 

Kishonti János képviselő: Az a probléma, hogy az akkori tulajdonos már eladta, és aki 

megvásárolta ő szeretné rendezni az átíratást.  
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dr. Sátor Vera jegyző: Ha most döntést hozunk minden egyeztetés nélkül, akkor a Tolna 

Megyei Kormányhivatal észrevételt tesz.  Természetesen utána kell nézni, hogy a Földhivatal 

felé milyen intézkedés szükséges. 

 

 

6.3   A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.

 Előadó: Veres Imre polgármester 

            Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 

szóló 2004. évi CVII. törvény 1.§. (3) bekezdése értelmében a többcélú kistérségi társulási 

megállapodást a társulási tanács tagjai módosítják a törvényben meghatározattak szerint, 

illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül felülvizsgálják. 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. szeptember 13-i ülésén úgy határozott, hogy a 

társulást nem szünteti meg, hanem tovább működik.  A felülvizsgálati kötelezettség 2013. 

január 1.-én lép hatályba. 

A kistérség önkormányzatainak képviselő-testületei is meghozták döntéseiket, amiben 

kifejezték szándékukat, hogy a társulást fenntartják. De bizonytalan az, hogy melyik 

önkormányzat, mely feladat ellátásában kíván részt venni, melynek legfőbb oka, hogy nincs 

elfogadott költségvetési törvény. 

A fentiek alapján javasolom, hogy a képviselő-testület a társulási megállapodás teljes 

felülvizsgálatát 2013. évre halassza és csak azt a döntést hozza meg, melyre a társulásnak a 

működéshez 2013. január 1-től szüksége van. 

Tengelic község, aki 2013. január 1-től a Paksi járás része lesz, kérte felvételét a Paksi 

Többcélú Kistérségi Társulásba 2013. január 1-től. A település jelenleg a Szekszárdi 

kistérséghez tartozik, de a szekszárdi székhelyű társulás 2012. december 31-ével megszűnik, 

így nincs akadálya a csatlakozásnak. Az előzetes szándéknyilatkozat alapján a belső 

ellenőrzési feladatok ellátását kérte az önkormányzat, később személyes megbeszélés 

keretében bejelentette, hogy csatlakozni kíván a központi orvosi ügyeleti ellátáshoz is. 

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

véleménye. 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

Kéri a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a társulási megállapodás módosítását az 

előterjesztésnek megfelelően fogadja el! 

 

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

következő határozatot hozza: 
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79/2012. (XI.26.) önkormányzati határozat 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Paksi 

Többcélú Kistérségi Társulás Tengelic község Önkormányzatát 2013. január 1-től tagjai közé 

felvegye és a Társulási Megállapodás módosítását ennek megfelelően elfogadja. 

Határidő: 2013. január 1. 

Felelős: Veres Imre polgármester  

 

 

6.4  A Sportpálya bérbeadási kérelme tárgyában 

       Előadó: Veres Imre polgármester 

       Szóbeli előterjesztés 

 

Veres Imre polgármester: Bartha György megkereste az ügyben, hogy szeretné a 

futballpályát és a sportöltözőt ingyen használatba venni.  

Vállalná a sportpálya állagának megóvását, rendszeres fűnyírását, rendeltetésszerű használati 

állapotának megőrzését. 

Kerítés felújítását, rendbetételét, a sportöltöző állagának megóvását. 

Az önkormányzat és intézményei részére az öltöző, sportpálya és a felállításra kerülő 

rendezvénysátor ingyenes használatát. 

A közhasznú civil szervezetek részére ( sportegyesület, polgárőrség) sportolási lehetőség 

biztosítását. 

Közüzemi díjak fizetését. 

 

Kishonti János képviselő: Ha az épületet nem felügyeli senki annak az állaga romlani fog, és 

az elmondottak alapján bármikor rendelkezésünkre bocsájtja. 

 

Sági János képviselő: A sportpályát is érinti? 

 

Veres Imre polgármester: Igen, de ha megint megalakulna a focicsapat ők is bérmentve 

használhatnák. De maga a sátor a pályán kívül kerülne elhelyezésre. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Nemzeti Vagyonról szóló törvény szerint ingyen csak 

intézményeknek adható, tehát egy minimális bérleti díjat meg kell állapítani. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Azt javasolja, térítés ellenében adják bérbe hogy 

a képviselő-testület hatalmazza fel további tárgyalásokra. Megállapítja, hogy több kérdés, 

hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

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

következő határozatot hozza: 
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80/2012. (XI.26.) önkormányzati határozat  

a Sportpálya bérbeadási kérelme tárgyában 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a 

Sportpálya ingyenes használatba adásra kerüljön Bartha György vállalkozó részére. 

Felhatalmazza a polgármestert az ügyben további tárgyalások lefolytatására. 

Határidő: 2013. január 1. 

Felelős: Veres Imre polgármester  

 

 

Veres Imre polgármester: Az előző képviselő-testületi ülésen Jankovics Lászlóné képviselő 

asszony felvetette a közműfejlesztési támogatást a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulásra 

vonatkozóan. Jegyzőnő utána nézett és a 262/2004. kormány rendelet alapján, akinek a 

nyugdíja  az öregségi nyugdíj kétszeresét nem éri el, 

időskorú járadékban részesül, 

normatív lakásfenntartási támogatásban részesül, 

aktív korú ellátást kap, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a befizetett összeg 25 %-át 

visszaigényelheti, maximum 150 ezer forint erejéig. 

Az LTP –t kötöttekre nem vonatkozik, ugyanis ők már részesülnek állami támogatásban. 

A lakosság szórólap formájában értesítésre kerül erről a lehetőségről. 

 

Kishonti János képviselő: Javasolja, hogy az öregségi nyugdíjhatár kétszerese 

számszerűsítve kerüljön feltüntetésre a tájékoztatón. 

  

Veres Imre polgármester: Szennyvíz: A tisztítóberendezés szállítása november 30-ra 

várható. Bekötés kb. 900 háznál történt meg. 

 

dr. Wartig László ügyvéd úr telefonon egyeztetett a CIB Bankkal a Maróti Károly ingatlanára 

vonatkozó adásvételi szerződés megkötése tárgyában. 

A CIB Bank ezt követően az ügyvéd úr részére megküldte a végleges szerződést és aláírás 

céljából kérte az időpont megjelölését. A szerződés átolvasását követően december 5-i 

időpontban állapodtak meg. 

 

A képviselő-testület által korábban hozott határozatban foglaltak a pedagógus föld 

vonatkozásában december 1-i határidővel meg fog történni. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Véleménye szerint a tájékoztatón kerüljön feltüntetésre, 

hogy azok akik LTP szerződést kötöttek, miért nem jogosultak a 25 % visszaigénylésére. 

 

Sági János képviselő: A 63-as út kijavítása meg fog történni, ugyanis jelenleg eléggé 

labilisak? 

 

Veres Imre polgármester: Az úttest helyreállítása a pályázat része. A végleges javításokat a 

Közút Kezelő fogja elvégezni, a jelenlegi csak átmeneti megoldás.  A munkálatok elvileg 

március 31-ig elvégzésre kerülnek. 

 

Kishonti János képviselő: A lakosság részére kik kötötték be a szennyvizet. 
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Veres Imre polgármester: Gondolja, hogy a kapun belüli bekötésekről van szó. Valóban 

végzik az alvállalkozók is, de Ő a lakosság körében a nagydorogi vállalkozókat javasolja, 

ugyanis a későbbiekben, ha probléma merülne fel ők helyben vannak. 

Nagydorogon kettő vállalkozó végzi ezeket a munkákat. 

 

Kishonti János képviselő: Nagyon sok helyen végezték el a munkákat az alvállalkozók, 

eléggé magas áron. Információ szerint 120-as átmérőjű csővel. 

 

Veres Imre polgármester: Jelezte az Orosz László építésvezető felé. Ő azt a tájékoztatást 

adta, hogy a kinti elvezetésnél 120 as csövet használnak, míg a belső rákötésnél 110 es cső 

lefektetése szükséges. 

Tájékoztatásként elmondja, hogy a nagydorogi TÜZÉP telepen megvásárolhatóak a 

bekötéshez szükséges csövek. 

 

Kishonti János képviselő: Visszatérne a katolikus templom előtti fakivágásra. Árpád atya azt 

mondta, hogy a katolikus templom tornya külön van építve a hajótól és ezért veszélyesek a 

fák. Ő utánanézett építészetileg és ez nem az elmondottak szerint van.  

A polgármester úr ígéretet tett arra, hogy Pakson lobbizni fog a fákért. Továbbá a képviselő-

testület jogát megcsonkította azzal, hogy lemondott a fellebbezési jogról, holott az a 

képviselő-testületet illette volna meg. Tudomása szerint védelem alatt álló fákról van szó, ami 

szintén a képviselő-testület hatásköre. 

 

Többször is bebizonyosodott, hogy a polgármester úr nem mond mindig igazat. 

Korábban arról volt szó, hogy a Vargáné Lengyel Csilla meg lett keresve, hogy a közös 

hivatalnál elvállalná-e az aljegyzői kinevezést. 

Polgármester úr azt mondta, hogy a Csilla megköszönte a megkeresést, de azt mondta, hogy 

van munkahelye és nem fogadja el. 

De ez nem így történt. Polgármester úr valóban megkereste a munkahelyén telefonon, és a  

Csilla azt válaszolta, hogy most nem tudja megmondani, mert a Hajdú János polgármester úr 

csak csütörtökön délután jön meg és még egyeztetniük kell munkakörre vonatkozóan és a 

családdal is meg kell beszélni. 

Majd szerdán délben ismételten felhívta Veres Imre polgármester Úr: Hogy döntöttél Csilla? 

A Vargáné válasza az volt, hogy, hogy mondta, hogy csak csütörtök délután tud választ adni. 

És itt megint abba maradt a beszélgetés. 

 

Akácfa kitermelés: Az emberek olyan feltételek mellett kapták meg a fát, hogy közmunka 

végzése esetén a bérből levonásra kerül az értéke. Honnan tudták előre, hogy kit fognak 

behívni dolgozni? Ez megtörtént-e? 

 

Közös önkormányzati hivatal: Öt település egyesülni akar, és úri becsületszavakra 

hivatkozunk ígéretek vonatkozásában. 

Így nem lehet öt település együttműködését megkezdeni. A törvényt be kell tartani és be kell 

tartatni, és ha az a törvény január 1-ig úgy szól, hogy ki kell írni a pályázatot, akkor kerüljön 

kiírásra.  

 

dr. Sátor Vera jegyző: A megállapodásban az van, hogy a jegyzői, aljegyzői állásokra 

jogszabály nem teszi lehetővé a jelenlegi személyek továbbfoglalkoztatását, akkor december 

15-ig a testületek kiírják a pályázatokat. Addig valószínűleg meglesz ez a jogszabály, a 

napokban elfogadják, záró szavazásra vár. 
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Természetesen amennyiben a képviselő-testület nem elégedett a munkájával ki kell írni a 

pályázatot. 

 

Kishonti János képviselő: Nem a jegyző, hanem az aljegyző személyéről van szó. Ő nem 

ismeri a pálfai jegyzőt és ezáltal a munkáját sem, csak tudja, hogy a Csillának már van 

gyakorlata ezen a téren. Ilyen félrevezetések alapján milyen döntések születnek? A 

polgármester mondjon le és alakuljon újra a képviselő-testület. Érdemes lenne megvizsgálni 

azt is, hogy a másik két település miért nem csatlakozott! 

 

Veres Imre polgármester: Fakivágás: A képviselő-testület határozatban elfogadta a 

javaslatot, melyre vonatkozóan Ő a kérelmet benyújtotta a jegyző felé. Jegyző a Tolna 

Megyei Kormányhivataltól eljáró hatóság kijelölését kérte, mivel saját településről van szó. A 

Tolna Megyei Kormányhivatal Paks Város Jegyzőjét jelölte ki.  A Paksi Hivatal a helyszíni 

vizsgálatot követően írásos határozatot hozott, mely az Önkormányzat felé megküldésre 

került. Valóban elkövette azt a hibát, hogy a képviselő-testületet kihagyva lemondott a 

fellebbezési jogról. 

 

Akácfa: Annak az árát Ő saját zsebből befizette, tehát az önkormányzatot nem érte kár. 

 

Vargáné  Lengyel Csilla ügye: Amikor a három település polgármestere a jegyzővel együtt 

behívásra került a Kormányhivatalhoz ( Nagydorog-Bikács-Sársznetlőrinc ) visszafele jövet 

beszéltek arról, hogy ki lenne jó aljegyzőnek és akkor merült fel a Vargáné Lengyel Csilla 

személye.  Ő már dolgozott, mint jegyző, a végzettsége is megfelelő, sőt a gazdálkodáson 

dolgozó kolleganők számára is nagy segítséget jelentett volna. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Akkor még hét településben gondolkodtak. 

 

Veres Imre polgármester: Szekszárdról jövet hívták fel a Csillát ez ügyben. Elmondták, 

hogy mi az elképzelésük és megkérdezték, hogy mi a véleménye. Ő köszönte az érdeklődést. 

Szóba jött a jelenlegi fizetése, melyre elhangzott, hogy ők ezt a bért nem tudják biztosítani, 

ugyanis a jegyző bérénél magasabb az Ő fizetése. A jegyző mostani bérénél 10-20 %-kal 

kevesebb bért tudnának adni számára. Válasz erre az volt, hogy hát ez esetben Ő nem is tud 

dönteni. 

Tájékoztatták arról is, hogy melyik napon tárgyal a hét polgármester ez ügyben, addig az 

időpontig döntse el, hogy a beszélgetés során elhangzott bérért akar e nálunk aljegyző lenni. 

Az ülés megkezdéséig Vargáné Lengyel Csilla nem jelentkezett, ezért a tárgyalás előtt pár 

perccel többszöri próbálkozás után telefonon utolérte, sőt előtte már e-mailen is kereste. 

Csilla akkor azt mondta, hogy ne haragudj, én most nem tudok dönteni. Mondta neki, hogy 

de, most kell, mert most kell döntést hozni, hogy ki legyen a jegyző és az aljegyző. 

Válasza az volt, hogy ott több a fizetése és neki arra is kell gondolnia. 

Majd ezt követőn  szerzett tudomást arról, hogy új csoportvezető kerül Paksra és ezáltal ő új 

munkakörbe kerül, ahol a jelenleginél várhatóan jóval kevesebb lesz a fizetése. 

 

Kishonti János képviselő: Az lett megállapítva, hogy korhadt a fa, pedig a bent maradt 

törzsek egészségesek. A harmadik fa pedig száraz, az nem került kivágásra. 

Nem tudja, hogy milyen végzettségük van a helyszínelést végzőknek. 

Mennyibe került a fa kivágása? 

 

Csomagok osztása milyen alapon történt, és kik osztották, ugyanis jönnek olyan jelzések, 

hogy akinek magas a nyugdíja, meg a jövedelme azok kaptak, akié alacsony az nem. 
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Veres Imre polgármester: A kivágott fa az önkormányzat udvarán van még megtekinthető, 

de csak tűzifának alkalmas. 

A helyszínen kintlévő szakemberek csak azt két fát nézték meg, melyre a képviselő-testület 

határozata szólt. 

A helyszínen lévők végzettsége: 

- környezetmérnök 

- főkertész 

 

Csomagok kiosztása: Lászlóné készíti el a listát szociális szempontokat figyelembe véve. 

Elképzelhető, hogy valaki kimaradt, de ez biztosan nem tudatosan történt. 

 

Veres Imre polgármester: Mivel más bejelentés nem hangzott el, Veres Imre polgármester a 

képviselő-testület nyilvános ülését 16.45 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

Kmft. 

 

 

        Veres Imre     dr. Sátor Vera 

                               polgármester           jegyző  


