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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: 

 

 

92/2012.(XII. 17.) önkormányzati határozat  
a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 

polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

93/2012.(XII. 17.) önkormányzati határozat  
a köztemetőben fizetendő díjak 

mértékének felülvizsgálata tárgyában 

 

94/2012.(XII. 17.) önkormányzati határozat  a polgármesternek a Paksi Kistérségi 

Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolója elfogadásáról 

 

95/2012.(XII. 17.) önkormányzati határozat  
a polgármesternek a társulásokban végzett 

tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

 

96/2012.(XII. 17.) önkormányzati határozat  a polgármester 2012. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

97/2012.(XII. 17.) önkormányzati határozat  a Képviselő-testület 2013. év I. félévi 

Munkatervének elfogadásáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2012. december 17-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Nagydorog Nagyközség Önkormányzat tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak: Veres Imre polgármester, 

Hosnyánszki Jánosné, 

Kishonti János, 

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

 

Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 

megválasztott 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Böndörné Jaksa Judit alpolgármester, 

Jankovics Lászlóné, Sági János képviselők távolmaradásukat előzetesen bejelentették.  

Javasolja az írásban kiküldött napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 4 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

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

végzett tevékenységről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2/ A köztemetőben fizetendő díjak mértékének felülvizsgálata.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3/ A polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 

tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

4/ Beszámoló a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységéről. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5/ A polgármester tájékoztatója a 2012. évi tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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6/ Az önkormányzat 2013. év I. félévre szóló munkatervének elfogadása. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

7/ Egyebek. 

  

 

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: A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtására 

vonatkozó jelentést a képviselő-testület írásban megkapta.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozza: 

 

92/2012. (XII. 17.) 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 köztemetőben fizetendő díjak mértékének felülvizsgálata.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A temetőről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény  3. 

§-ának b) pontja szerint köztemető az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a 

nem önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat - a temető 

tulajdonosával kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó 

kötelezettségét teljesíti. 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét 

a Református Egyházzal 2001. november 30. napján megkötött megállapodás alapján a 

református temetőben teljesíti, úgy, hogy az egyház köztemetés céljára a temetőben 
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temetkezési helyet biztosít. Ezen temetkezési helyek vonatkozásában az önkormányzatot 

terhelik a törvényben meghatározott kötelezettségek. 

A törvény 40. §-a (2) bekezdésében meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre 

vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente 

felül kell vizsgálni. 

A jelenleg érvényes díjtételek a temetőről és a temetkezésről szóló 8/2000. (XI. 1.) ÖR. 

rendelet mellékletében lettek megállapítva 2008. december 15-én. 

A  díjtételek módosítását tárgyévben nem javasolja. 

 

Kishonti János képviselő: A díjak mértékét az egyházak felülvizsgálják? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Csak az egyházi temetésre vonatkozóan. 

 

Veres Imre polgármester: 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 határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

93/2012. (XII.17.) önkormányzati határozat 

a köztemetőben fizetendő díjak mértékének felülvizsgálata tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetőben fizetendő 

díjak mértékét felülvizsgálta, annak eredményeként a temetőről és a temetkezésről szóló 

8/2000. (XI. 1.) ÖR. rendeletét módosítani nem kívánja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

3/ A polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 

tevékenységéről. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása 

VIII. fejezetének utolsó bekezdése rögzíti, hogy a Társulási Tanács tagjai évente legalább 2 

alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett 

tevékenységükről. 

 

Pályázatok 

A Társulás a beszámoló időszakában nem adott be új pályázatot. Az előző időszakban a 

Belügyminisztérium által kiírt „parlagfű elleni védelem” elnevezésű közfoglalkoztatási 
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programra benyújtott pályázatot kedvezően bírálták el. A pályázat 30 főnek biztosított napi 8 

órás elfoglaltságot 2012.05.06-tól 2012.08.05-ig. A megítélt támogatás összege 8.917.686 e 

Ft volt, a kiutalt támogatás összege 8.732.834 e Ft. A program megvalósítása 8.912.509 e Ft-

ba került. 

 

Feladatellátások: 

2013. január 1-jén hatályát veszti a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 

szóló 1997. évi CXXXV., valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 

társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény és hatályba lép a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény IV. fejezete. Ezzel a változással nem szűnik 

meg sem a többcélú-, sem bármilyen más társulás. A szabad társulás alkotmányos alapelve 

alapján a jelenlegi társulási megállapodás és szervezeti- és működési szabályzat szerint 

működhetnek tovább a társulások. 

Szabadon dönthetnek megszűnésről, kiválásról, módosításról azzal a korlátozással, hogy 

2013. július 1. után belső szabályaik nem lehetnek ellentétesek az új önkormányzati törvény 

IV. fejezetével. 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás valamennyi önkormányzata meghozta döntését, 

melyben kifejezte szándékát a társulásos feladat-ellátás fenntartása mellett. 

 

Egészségügyi ellátás 

Megtörtént az ügyeleti ellátáshoz az új Suzuki SX-4 beszerzése, melynek beszerzési értéke 

3.538 e Ft. A régi Suzuki Jimny személygépkocsit 1.110 e Ft-ért számították be, a forgalmazó 

800 e Ft engedményt adott, a különbözetet a szolgáltatást végző Emergency Service Kft. 

biztosította. Az új ügyeleti személygépkocsi a Társulás tulajdonát képezi.  

 

Területfejlesztés 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési feladatait ellátó Paks-Dunaföldvár 

Térségfejlesztő Önkormányzati Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. március 1-én 

végelszámolással megszűnt. 

 

Pénzügyi feladatok 

2012. november 16-án megtörtént a normatíva igénylés. A többcélú kistérségi társulás 2013 

évre csak saját intézményre és csak június 30-ig igényelhet normatívát és csak abban az 

esetben, ha 

 a társulási megállapodás a Mötv. rendelkezéseinek megfelelő módosítása 2013. június 

30-án lép hatályba, 

 2013. június 30-áig az intézményt fenntartja. 

A társulás egy intézménnyel rendelkezik, a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központtal. A 

szociális feladat-ellátásra - amennyiben társult formában működik -, emelt normatíva jár.  

  

Tanácsülések 

Az előző beszámoló után három rendes ülést tartott a Társulási Tanács 
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1. 2012. május 24-én 

2. 2012. szeptember 13-án 

3. 2012. november 13 

  

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A beszámolóban olvashattunk az ügyeleti ellátásról is. 

Ebből kifolyólag szeretné megemlíteni, hogy a Regős doktor úrnál még a hétvégi ügyeleti 

időszakból itt maradt egy defibrillátor. Nem használhatná a doktor úr? 

 

Veres Imre polgármester: Ő már korábban engedély adott a doktor úrnak a használatára. 

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! 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

94/2012. (XII. 17.) önkormányzati határozat  

 

a polgármesternek a Paksi Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolója elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a Paksi 

Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

4/ Beszámoló a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységéről. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 

1997. évi CXXXV. törvény 6. §-ának (4) bekezdése értelmében a polgármester a 

megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább évente egyszer beszámol a képviselő-

testületének a törvény hatálya alá tartozó társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 

társulási cél megvalósulásáról. Az előterjesztésben részletesen ismertettem a  

tevékenységeket. 
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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 határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

95/2012. (XII. 17.) önkormányzati határozat  

a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a 

társulásokban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

 

 

5/ A polgármester tájékoztatója a 2012. évi tevékenységéről. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A 2012 évi feladataimról a következő tájékoztatást adom: 

 

 Intézményeink zavartalanul működnek. 

 Munkahelyteremtő és egyéb vállalkozások segítése, sajnos nem valósult meg. A 

Nagydorogi Energiapark Kft. által tervezett fejlesztések kormányzati döntések 

elmaradása miatt késnek, vagy más tartalommal kerülnek megvalósításra. Kedvező 

kormányzati döntés esetén a szélerőmű-park, a napenergia hasznosítása, 

önkormányzati intézmények alternatív energia ellátása megvalósulhat. Tervezés 

folyamatban. A Vidékfejlesztési Minisztériummal-Horváth István képviselő Úr, az 

országgyűlés mezőgazdasági bizottsága elnökhelyettesének támogatásával-, a 

kistérség nyugati települései részére kísérleti gyógynövénytermesztő mintaprogram 

megvalósításán dolgozunk. A program kialakításában az önkormányzat mellett részt 

vesz a Gyógynövénykutató Intézet, a Herbária, a Silvertris a Duna Összeköt LEADER 

Egyesület és a bikácsi gyógynövény feldolgozó üzem is. Remélem, hogy 2013-ban 

már eredményekről is beszámolhatok. 

 Iskolabusz beállítása megtörtént, a gyerekek be és hazaszállítása biztosított.  

 Egészségügyi intézmények területén az akadálymentesítés nem történt meg, fogorvosi 

szék, röntgen beszerzése viszont igen, röntgen engedélyezési folyamata elhúzódott. 
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 Ivóvíz:Támogatást megkaptuk. A beruházás elkészült, átadásra került. A beruházás 

önerejét az EU-s önerő alaptól 100%-ban megnyertük. 

 Szennyvíz:Támogatást megkaptuk (821 millió Ft). Kivitelezés július 1-én elkezdődött. 

Elkészült mintegy 14 ezer folyóméter csatornahálózat, bekötésre került kb 980 lakás. 

Az átemelők (7) elkészültek, gépészeti szerelésük van hátra. A nyomóvezeték a 

településtől a tisztítótelepig és a teleptől a Sárvízig elkészült, a bevezetés mintegy 50 

méteres szakasza van hátra. A tisztítótelep épülete elkészült, szakipari munka van 

hátra. A tisztító egységek megérkeztek Dániából, rögzítésre kerültek, gépészeti 

szerelésük van hátra. A szennyvíztárolók készítése folyamatban van, mintegy 70%-os 

készültségű. A Paksi Atomerőmű Jövőnk Energiája Területfejlesztési Társulástól 30 

millió Ft önerő kiegészítést nyertünk. Az EU. Önerő alaphoz, a novemberi 

kifizetésekhez 31,4 millió Ft önerőt nyertünk. Pályázat beadására kerül sor a 85%-ról 

95%-os támogatottság megszerzésére is.  

 A közmunkaprogramunkat a tervezett tartalommal elfogadták, de 6 órás 

foglalkoztatást támogattak. Éves szinten 89 fö, két hónapos, napi hat órás 

foglalkoztatására kerül sor. a munkabér és járulékainak 75%-os támogatottságával. 

 Új feladatként jelentkezett a Paksi Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer 

megvalósítása. 

 A mintegy 1,6 milliárd forintos beruházás Nagydorogra eső saját erejének 

megszerzésére (37 millió Ft.) pályázati úton megnyertük a „Jövőnk Energiája” 

Alapítványtól ennek az összegnek 65 %-át (24 millió Ft). A fennmaradó részre EU 

önerő pályázat került beadásra. 

A fenti feladatokat lehetőleg Európai Uniós és nemzeti források bevonásával, pályázatok 

segítségével tudtuk megvalósítani. A pályázatokhoz szükséges saját forrást a 

Belügyminisztérium Európai Uniós beruházások támogatása pályázatán, a „Jövőnk 

Energiája” Alapítványtól támaszkodva tudtuk megszerezni. 

A felsorolt feladatok közös összefogással váltak elérhetővé. Megköszönöm 

képviselőtársaimnak, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat intézményei munkatársainak 

a feladatok megoldásában végzett munkáját. 

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

véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 
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Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

96/2012. (XII. 17.) önkormányzati határozat  

a polgármester 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2012. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

6/ Az önkormányzat 2013. év I. félévre szóló munkatervének elfogadása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az SZMSZ (4/2009. (III. 30.) ÖR. rendelet) 15. §-a alapján a 

Képviselő-testület munkáját féléves időtartamra szóló munkaterv alapján végzi. A munkaterv 

tervezetének elkészítése a polgármester és a jegyző feladata. A munkaterv tervezetét a 

polgármester terjeszti a testület elé. A következő félév munkatervéről a Képviselő-testület 

minden évben legkésőbb a júniusi, illetőleg a decemberi ülésen határoz. 

Amennyiben képviselőtársaimnak a munkatervhez további javaslata van, úgy kérem, hogy 

szíveskedjenek azt legkésőbb az ülésen ismertetni. A január 1-től fennálló változások miatt ez 

nehéz feladat, de rendkívüli ülés keretében a későbbiekben felmerülő előterjesztések 

megtárgyalásra kerülnek. 

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 határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

97/2012. (XII. 17.) önkormányzati határozat  

a Képviselő-testület 2013. év I. félévi Munkatervének elfogadásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 

2013. év I. félévi Munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ-ben meghatározott személyeket a jelen 

határozatban foglaltakról értesítse. 

Határidő: azonnal 

az értesítésre: az ülést követő 15 napon belül 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

a 2. pont vonatkozásában: dr. Sátor Vera jegyző 
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Mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester a rendkívüli képviselő-

testületi ülést 15.50 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


