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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: 

 

 

23/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozat  
a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 

polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

24/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozat  
az önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepciójáról 

 

25/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozat  
a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi 

Rendőrőrse, valamint a Paksi 

Rendőrkapitányság  2012. évi munkájáról 

szóló beszámolójának elfogadásáról  

 

26/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozat  
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2012. évi ellátásáról szóló átfogó 

értékelésről 

 

27/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozat  
a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási megállapodásának elfogadása 

 

28/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozat  
Civil szervezetek számára támogatási 

keret biztosítása  

 

29/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozat  
Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. által 

felveendő likvid hitelhez készfizető 

kezesség vállalása  

 

30/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozat  
a hulladékgazdálkodási rendszerrel 

kapcsolatos jogszabály módosítási 

kezdeményezésről 

 

31/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozat  A „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” tárgyú projekthez 

kapcsolódó közművagyon-értékelés  

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

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 5/2013.  

(IV.30.) önkormányzati 

rendelete 

 

az Önkormányzat 2012. 

évi költségvetéséről szóló 

5/2012. ( II.28. ) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

Hatályba lépésének 

napja:  

2013. május 1. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 6/2013.  

(IV.30.) önkormányzati 

rendelete 

Az önkormányzat 2012. 

évi zárszámadásáról 
Hatályba lépésének 

napja:  

2013. május 1. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 7/2013.  

(IV.30.) önkormányzati 

rendelete 

 

A vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 7/2012. 

( III.28. ) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Hatályba lépésének 

napja:  

2013. május 2. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 8/2013.  

(IV.30.) önkormányzati 

rendelete 

 

az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról 

 

Hatályba lépésének 

napja:  

2013. május 1. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. április 29-én 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, 

Jankovics Lászlóné, 

Kishonti János, 

Sági János, 

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Csonka Imre RNÖ elnök 

Priger József könyvvizsgáló 

     Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző 

     Végerné Bakonyi Petra családgondozó 

     dr. Kuti István kapitányságvezető 

     Mukli Zoltán őrsparancsnok 

      

 

Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

 

 

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

megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.  Javasolja a napirendi pont elfogadását. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 7 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/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.  

( II.28. ) önkormányzati rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3/ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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4/ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5/ Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse és a Paksi 

Rendőrkapitányság 2012. évi munkájáról. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

 

6/ Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi 

ellátásról. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

  

7/ A vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

 ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

8/ Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának elfogadása. 

 ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

9/ Civil szervezetek számára támogatási keret biztosítása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

10/ Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása.  

( Írásos előterjesztés) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

11/ Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. által felveendő likvid hitelhez készfizető 

kezesség vállalása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

12/ A „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú 

projekthez kapcsolódó közművagyon-értékelés elfogadása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

13/ 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.) 
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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, hogy az írásban kiküldött beszámolót az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjenek. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

23/2013. (IV. 29.) 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/ 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: 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 . 

A III. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 1 548 398 E Ft, melyből a működési 

forráshiány 23 054 E Ft, a felhalmozási forráshiány 18 656 E Ft. 

A IV. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 1 345 058 E Ft, melyből a működési 

forráshiány 0 E Ft, a felhalmozási forráshiány 26 731 E Ft. 

Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.  

Felkéri Hosnyánszki Jánosnét a PÜB elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság 

javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 

képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

        

Veres Imre polgármester: 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 csatolt rendelettervezetet elfogadni 

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

következő rendeletet alkotja: 

  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2013. ( .) önkormányzati rendelete   

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. ( II.28. ) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. május 1. 

 

 

3/ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Veres Imre polgármester: Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 

2012. évi költségvetési zárszámadásáról köteles rendeletet alkotni. 

Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, amennyiben szóbeli kiegészítése van tegye 

meg. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: 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. 

A 7/a és 7/b mellékleteken kerültek bemutatásra a normatív hozzájárulások és a kötött 

támogatások elszámolásai. 

8.számú mellékleten az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás található. 

9.sz.melléklet az egyszerűsített mérleget tartalmazza. 

A 10.számú melléklet az egyszerűsített költségvetési jelentést mutatja be. 

A 11.számú mellékleten található a 2012.évi eredmény kimutatás. 

12.számú melléklet a2012.évi pénzkészlet változását tartalmazza. 

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 13.a és 13.b számú mellékletek 

mutatják be. 

A pénzmaradvány tulajdonképpen év végén meglévő pénzeszközt jelenti. A mérlegben a 

december 31-i pénztár egyenlegünk 321 E Ft, melyből az önkormányzat pénztár egyenlege 

321 E Ft. Az önkormányzat Bank egyenlege 56 605 E Ft. Ehhez hozzáadódik a letéti számla 

egyenlege 1 492 e Ft összegben, és az aktív pénzügyi elszámolások (a 39-es függő,átfutó 

számlák ) 1 787 E Ft összegben. Ebből le kell vonni a passzív pénzügyi elszámolásokat 1 492 

e Ft-ot, így kapjuk meg a tartalék összegét. 

A bevételünket növelte az előző évről származó kiegészítések, visszatérülések összege, mely  

4 788 e Ft volt, de mivel ez előző évről származik, le kell vonni a pénzmaradvány 

kimutatásunknál. 
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Így az önkormányzat szintű 2012. évi helyesbített pénzmaradvány 53 925 E Ft. 

A beszámolóban kerülnek elszámolásra a kapott normatív támogatások. Itt részletesen 

jogcímenként és létszám kimutatás alapján történik az elszámolás, mely alapján az 

önkormányzatnak 30 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely a 

pénzmaradványunkat csökkenti. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Hosnyánszki Jánosnét a PÜB elnökét, hogy ismertesse a 

Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 

képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Veres Imre polgármester: 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 csatolt rendelettervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

6/2013. ( IV.30. ) önkormányzati rendelete   

az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. május 1. 

 

 

4/ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Veres Imre polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (1) bekezdésében foglalt előírások alapján az önkormányzat 

2014. évi költségvetési koncepcióját az előírt határidőben (április 30 -ig), az alábbiak szerint 

terjeszti elő. 

 

Az Áht. 13. § (1) bekezdése alapján „Az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a 

Kormány március 31-ig meghatározza a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait, így 

különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság 

csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt.”   

A Képviselő-testületnek benyújtott 2014. évi irányelvek készítésekor a Kormány 

előterjesztése nem állt rendelkezésünkre. 

A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. 

Elsődleges célja az elkövetkező évi gazdálkodásra vonatkozó elképzelések nagyvonalú 

megfogalmazása és az elérni kívánt célok meghatározása. Ezzel összhangban a költségvetés 

végleges kialakításához szükséges alapelvek, szempontok, célkitűzések meghatározására 

törekedtem az irányelvek összeállításakor.  
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A költségvetési koncepció a költségvetés tervezés folyamatában fontos elem, ebben a 

szakaszban már el kell dönteni, hogy milyen feladatokat, milyen módon kíván az 

önkormányzat ellátni, valamint célszerű kijelölni a főbb gazdálkodási, fejlesztési prioritásokat 

is.  

A közoktatás új alapokra helyezése a Kormány évek óta emlegetett célkitűzése. Ennek kívánt 

megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény azzal, hogy a nemzeti 

köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli.  

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások történtek. 

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a 

muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a 

központi költségvetés 2013. évben önálló előirányzaton biztosított támogatást. Ennek célja, 

hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el e területhez. 

A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érintette. Az 

ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, 

és helyben járul hozzá a feladatokhoz. 

Felkéri Hosnyánszki Jánosnét a PÜB elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság 

javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 

képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Veres Imre polgármester: 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 6  igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

 

24/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat 

az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre szóló 

költségvetési koncepcióról készült polgármesteri előterjesztést megtárgyalta és 

elfogadja. 

 

2. A képviselő-testület a költségvetés előkészítése során érvényesítendő célokat, 

végrehajtandó feladatokat, illetve a költségvetésbe beépítendő elveket az alábbiak 

szerint határozza meg: 

A.) Bevételek: 

1.) A bevételek tervezésekor a megalapozottságot és a bevételek biztonságos 

növelését egyaránt figyelembe kell venni. Törekedni kell a bevételek maximális 

feltárására. 

 

B.) Működési, személyi és dologi kiadások 

1.) Az önkormányzat valamennyi közalkalmazott és köztisztviselő számára 

biztosítja a jogszabályokban előírt (illetve a kollektív szerződések ágazati 
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irányelveiben szereplő, korábbi döntésekkel elfogadott) illetményeket és 

pótlékokat. 

2.) A dologi kiadások vonatkozásában az üzemeltetési költségeknél a megállapított 

díjakkal kell számolni. 

3.) Egyes dologi költségek tervezése normatív módon, a 2013. évi infláció 

ismeretében meghatározott összegek alapján történhet.  

4.) A szociális ellátásokat az alapul szolgáló nyugdíjminimum összege és a várható 

kérelmek, valamint az önkormányzati vonatkozó rendeletek alapján kell 

tervezni. Törekedni kell arra, hogy a szociális ellátások tervezett összege 2014-

ben az előző évihez képest ne csökkenjen. 

 

C.) Felhalmozási kiadások, tartalékok 

. 

1.) Meg kell tervezni az áthúzódó beruházásokat. 

2.) Új beruházásként elsőbbséget élveznek azok, amelyekre a Képviselő-testület 

2013. évben kötelezettséget vállalt. 

3.) Tartalékok az egyensúly keretein belül tervezendők. 

 

D.) Általános alapelvek 

1.) Alapvető cél a költségvetés egyensúlyának biztosítása, a működőképesség 

megőrzése. 

2.) A költségvetést null bázisról kell indítani, és egyensúlyban kell tervezni. 

3.) A költségvetést egyebekben a vonatkozó jogszabályok és önkormányzati 

rendeletek alapján kell tervezni. 

 

Határidő: 2014. február 15. 

 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

5/ Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse és a Paksi 

Rendőrkapitányság 2012. évi munkájáról.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Veres Imre polgármester: Köszönti a meghívott vendégeket. 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. 

Köszönti a meghívott vendégeket. 

Felkéri Mukli Zoltán őrsparancsnok urat és dr. Kuti István kapitányságvezető urat, 

amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 

 

Mukli Zoltán őrsparancsnok: 2012. évben 181 bűnügyet iktattak, ebből 66 Nagydorogot 

érintette, melyből három csak itt került iktatásra. 
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Pántlika dűlőből tulajdonítottak el ismeretlenek szerszámos bódénak használt gépkocsivázat, 

Az elkövetők beazonosítása néhány nap alatt megtörtént. 

Családi házhoz tartozó gazdasági épületből tulajdonított el ismeretlen elkövető egy bárányt, 

ebben az ügyben utólagos felderítés során sikerült az elkövető kilétét megállapítani, valamint 

a Vörösmarty utcai rablás, mely esetben Paks folytatta le az eljárást, de sajnos nem lett meg 

az elkövető. 

A 66 ügyből 40 ügyet sikeresen fejeztek be. 

 

2013. elejétől két nagydorogi lakos nincs a településen, ugyanis a büntetésüket töltik, mely 

során érzékelhető a bűnelkövetések száma. 

Nagydorog területén nem igazán történik baleset. Aktuális téma a csendháborítás, továbbá a 

kábítószer. 

Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az a szer, amit a fiatalok használnak, nem 

számít kábítószernek. 

Minden hónapban 1-2 alkalommal ellenőrzik a szórakozóhelyeket, és úgy érzékelik, hogy ez a 

munka eredményt hozott a tavalyi évhez képest. 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető: Ami elég sűrűen előfordul az a falopás. Kéri a Tisztelt 

Képviselő-testületet és a lakosságot is, hogy ebben segítsék a rendőrség munkáját. 

 

A tavalyi évben volt szó a sebességkorlátozásról. Sajnos két éve a sebességmérő eszközök 

elvonásra kerültek. 

Kábítószerügy: Ellenőrzések folynak, mint őrsparancsnok úr is elmondta, amit a fiatalok 

használnak az nem meríti ki a kábítószer fogalmát. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az tapasztalható, hogy a bűnüldöző szervek 1-2 lépéssel a 

bűnözők után haladnak. 

Valamilyen módon nem lehetne kiszűrni, hogy mi lehet amit a fiatalok legközelebb be fognak 

vetni. 

Ő megérti, hogy ezek a szerek nem szerepelnek a tiltó listán, de azért nem lehetne valamit 

tenni ez ellen? 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Több településen van térfigyelő kamera. Ez az 

önkormányzat költsége, vagy pályázat útján beszerezhető? 

 

Sebességmérés: Sajnos a vendégmunkások közlekedése az ünnepek előtt oda-vissza jövet 

borzasztó. Őrületes sebességgel közlekednek. 

Továbbá vannak olyan kis utcák, ahol nem foglalkozik senki az ott közlekedőkkel. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Iskola-rendőr program konkrétan hogyan működik. 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető: A kis utcák figyelemmel tartását szolgálatszervezéssel 

igyekszenek megoldani. 

Térfigyelő kamerák vonatkozásában van egy pályázati kiírás, melynek a határideje május 2.  

Sajnos a rendőrségnek erre nincs pénze, csak az önkormányzattal együtt lehet megoldani, 

melyhez képviselő-testületi döntés kell. 

 

Kábítószer: Odafigyelnek rá, történt is bejelentés, de olyan jellegű anyagot nem találtak, ami  

kábítószernek minősült volna. 
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Iskola rendőr program: A program lényege, hogy az iskola rendőr folyamatosan tartja a 

kapcsolatot az iskolával, a feladatai közé tartozik a közlekedésbiztonságra nevelés és a 

bűnmegelőzés. 

 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Ha bizonyítani tudja, hogy fogyasztott valamit a gyerek, akkor 

jelezhet a szülő felé, de volt rá példa hogy ezt követően a szülő azt mondta, hogy 

rágalmazással élt az igazgató. A legfontosabb szerepe ezekben az esetekben a családnak van. 

A DADA program az iskolában is működik.  

 

dr. Kuti István kapitányságvezető: A kábítószernek minősülő anyagokról van egy országos 

lista, és ha a lefoglalt anyag összetétele nem felel meg a listán szereplővel, akkor sajnos 

vissza kell adni annak a személynek, akitől begyűjtötték. 

 

Kishonti János képviselő: Javaslatot nem lehet tenni a lista módosítására? 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető: Folyamatosan töltik fel a listát, de minimális változtatás 

során már nem aktuális.  

 

Csonka Imre RNÖ elnöke: Áldozatsegítés. Nem tartja szerencsésnek, hogy a rendőrségen 

tartják ezt a megbeszélést.  

Javasolja, hogy a RNÖ irodájában vagy a tanácskozó teremben kerüljön erre sor. 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető: Jelezzék, hogy Nagydorogon mikor legyen fogadónap és 

próbálnak megoldást találni. 

 

Mukli Zoltán őrsparancsnok: Sajnos a rendőrség épületében nem tudnak erre egy különálló 

üres irodát biztosítani. 

Az egyirányú és a kis utcákra is figyelni fognak a kollegák.  

 

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. 

 

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

szíveskedjenek! 
 

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

következő határozatot hozza: 
 

 

 

 

25/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat  

a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse, valamint a Paksi 

Rendőrkapitányság  2012. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság 

Nagydorogi Rendőrőrse, valamint a Paksi Rendőrkapitányság 2012. évi munkájáról szóló 

beszámolóját elfogadja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

 

6/ Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi 

ellátásról.  

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

  

dr. Sátor Vera jegyző: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 96. §-ának (6) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok számára az 

elmúlt év gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

készítésének, valamint képviselő-testület, illetve közgyűlés általi, minden év május 31-ig 

történő megtárgyalásának kötelezettségét. 

Az átfogó értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés 

kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet az önkormányzat felé. Az 

önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és 

állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

Veres Imre polgármester: 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! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

26/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat  

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról szóló átfogó 

értékelésről 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. 

§-ának (6) bekezdésében megjelölt szervnek küldje meg. 

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: 2013. május 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester, a 2. pont vonatkozásában:  dr. Sátor Vera jegyző 
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7/ A vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Veres Imre polgármester: A vagyongazdálkodásról szóló rendeletünk a tavalyi évben 

készült. Időközben hatályba lépett az új Alaptörvény, önkormányzati törvény, jogalkotásról 

szóló törvény, illetve az ezekkel történő összhangba hozatalt célzó átvizsgálás során néhány 

elírást is felfedeztünk. 

A melléklet tervezet ezeket javítja. 

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 a csatolt rendelet tervezetet támogatni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő rendleletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2013. (  IV. 30. ) önkormányzati rendelete   

a Vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012. ( III.28. ) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. április 30. 

 

 

8/ Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának elfogadása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Veres Imre polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény IV. fejezete a helyi önkormányzatok társulásairól 2013. január 1-én lépett 

hatályba. Ez a fejezet tartalmazza az önkormányzatok társulásaira vonatkozó általános 

szabályokat.  

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

társulást nem szünteti meg, hanem tovább működik, a Mötv. IV. fejezete rendelkezései 

alapján módosított társulási megállapodás és szervezeti-és működési szabályzat szerint. A 

jogszabályalkotó a felülvizsgálatra és a törvénnyel való összhang létrehozására hat hónapot 

biztosít. A felülvizsgálati kötelezettség 2013. január 1.-én lép hatályba. 

A kistérség önkormányzatainak képviselő-testületei is meghozták döntéseiket, amiben 

kifejezték szándékukat, hogy a társulást fenntartják. 

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a felülvizsgált társulási megállapodás tervezete. 

 

 Kishonti János képviselő: A felhatalmazás mire szól?  

 

Veres Imre polgármester: Az inkasszóra. 

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

véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a társulási 

megállapodást fogadja el! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

27/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat  

a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának elfogadása 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi 

Társulás társulási megállapodását a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

9/ Civil szervezetek számára támogatási keret biztosítása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Veres Imre polgármester: A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésébe – figyelemmel 

arra, hogy az év elején még kevésbé voltak láthatók az önkormányzat anyagi lehetőségei – 

nem tervezett a civil szervezetek számára támogatási keretet. 

Most azonban már úgy tűnik, hogy az állai támogatáson felüli bevételek fedezetet fognak 

biztosítani erre a fakultatív feladatra. 

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat jelen határozat 

kihirdetését követő 30 napon belül lehet benyújtani. 

Mivel most a keret elfogadása nem az általános rend szerint történt, javaslom, hogy minden, 

az önkormányzat nyilvántartásában megjelölt szervezet számára küldjünk külön értesítést, 

illetve jelentessünk meg erről egy közleményt a honlapon, azon túlmenően, hogy a hivatali 

hirdetőtáblára kihelyezzük. 

Felkéri Hosnyánszki Jánosnét a PÜB elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság 

javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 

képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

szíveskedjenek! 
 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

28/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat  

Civil szervezetek számára támogatási keret biztosítása  



 16 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 

költségvetésében 2 millió forint összegű keretet biztosít a civil szervezetek 

támogatására. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakról, továbbá 

a pályázat rendeletben foglalt szabályairól az önkormányzat nyilvántartásában 

szereplő civil szervezeteket külön levélben értesítse, továbbá ezen értesítést az 

önkormányzat honlapján és a hivatal hirdetőtábláján tegye közzé. 

Határidő: azonnal, a 2. pontban foglaltak tekintetében: 2013. május 10. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

10/ Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Veres Imre polgármester: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény bekezdése alapján a 

képviselő-testület az önkormányzati képviselő részére - megválasztásának időpontjától 

megbízatása megszűnéséig - tiszteletdíjat állapíthat meg. 

 

A 15. § (1) bekezdése szerint a képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) nem haladhatja meg a 

Kttv. szerint megállapított illetményalap (38.650,-), és az alább meghatározott szorzószám 

száz forintra kerekített szorzatát: 
 

- 1000-2999 lakosú település esetén  1,3 

 

Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén 

is - legfeljebb az alapdíj 45%-ával növelhető. Amennyiben a bizottság tagja nem képviselő (ezt a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és ezzel összhangban a helyi SZMSZ is 

lehetővé teszi), úgy tiszteletdíja legfeljebb a képviselői alapdíj 45%-a lehet. Mivel a képviselő és 

nem képviselő bizottsági tagok jogai és kötelezettségei azonosak, így a külsősök tiszteletdíja sem 

lehet magasabb, mint a képviselő bizottsági tag tiszteletdíjának a képviselő alapdíjon felüli része. 

A bizottság elnökének, a tanácsnoknak tiszteletdíja az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági 

tagság esetén is - legfeljebb az alapdíj 90%-ával növelhető. 
 

Ennek megfelelően az alábbi összegekre teszek javaslatot, melyek azonosak a 2010-ben 

megállapítottakkal: 

 

 a) a képviselői tiszteletdíj (alapdíj) összege   34.000,- Ft/hó, 

 b) a bizottsági tag tiszteletdíja (ha képviselő) 42.500,- Ft/hó, 

c) a bizottsági tag tiszteletdíja (ha nem képviselő)   8.500,- Ft/hó, 

d) a bizottsági alelnök tiszteletdíja    49.300,- Ft/hó, 

 e) bizottsági elnök tiszteletdíja    63.700,- Ft/hó. 

  

 

A Pttv. 17. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a tiszteletdíj mértékét rendeletben 

szabályozhatja. 

 
 

Jankovics Lászlóné képviselő: Lehetne e január 1-től? 
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dr. Sátor Vera jegyző: Lehet. Május 1-től lép hatályba. A rendelkezései pedig január 1-től 

érvényesek. 

 

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

valakinek még kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, 

hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelettervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/2013. ( IV.30. ) önkormányzati rendelete   

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. május 1. 

 

 

11/ Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. által felveendő likvid hitelhez készfizető 

kezesség vállalása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Veres Imre polgármester: A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 2013.04.23-án megtartott társulási ülésén a következő döntés született: 

 

A társulás engedélyezi, hogy az üzemeltető cég maximum 50.000.000 Ft éven belüli lejáratú 

likvid hitelt vegyen fel az üzemeltetési feladatok ellátására (a lakossági szerződéskötések 

elhúzódása miatt). 

 

A hitelfelvételhez a tag önkormányzatok készfizető kezessége szükséges. A kezességet a 

tulajdoni hányad arányában állapítják meg, amit a melléklet rögzít. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a képviselő-

testület kezdeményezzen aláírást a minisztérium fel való megkereséshez. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A képviselő-testület hozhat határozatot és ezt fel lehet terjeszteni. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Ebben az esetben a többi polgármesternek is 

propagálni kellene, hogy egyhangú felterjesztés legyen. Több helyen működik a matricás 

megoldás. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Hosnyánszki Jánosnét a PÜB elnökét, hogy ismertesse a 

Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 

szóbeli javaslattal együtt a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjenek! 
 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

29/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat  

Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. által felveendő likvid hitelhez készfizető kezesség 

vállalása  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Paksi 

Hulladékgazdálkodási Kft. többségi tulajdonosa, a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás tagja, a Kft. által felveendő likvid hitelhez a szavazati arány szerint 

rá eső 4 492 283,- Ft erejéig készfizető kezességet vállal. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

30/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat  

a hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos jogszabály módosítási 

kezdeményezésről 

 

1. Nagydorog Nagyközség Képviselő-testülete kezdeményezi a hulladékgazdálkodási 

rendszert szabályozó jogszabályok olyan tartalmú módosítását, hogy a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatás igénybevevői kizárólag a 

ténylegesen igénybevett közszolgáltatás, a keletkezett hulladék mennyisége után 

fizessék meg a közszolgáltatás díját. 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen kezdeményezést jutassa el a 

térség országgyűlési képviselőjéhez. 

 

Határidő: 2013. 05.03. 

Felelős:   Veres Imre polgármester 
 

 

 

12/ A „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú 

projekthez kapcsolódó közművagyon-értékelés elfogadása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Veres Imre polgármester: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megjelent 

közlemény alapján a KEOP 1.2.0. és 1.2.0/B szennyvízelvezetés- és tisztítás konstrukcióban 

már támogatást nyert projektekkel kapcsolatban lehetőség van a finanszírozási hiány 
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pontosítására és a támogatási ráta utólagos felülvizsgálatára. A közlemény szerint a támogatás 

maximális mértéke visszamenőleges hatállyal 85%-ról 95%-ra módosítható. 

A pályázati felhívásban a támogatási felső korlát 95%-ra történő kiterjesztése az elvi 

lehetőséget biztosítja, de módosításra csak az alátámasztott adatok benyújtása és azok 

Közreműködő Szervezet (KSZ) általi jóváhagyása után van lehetőség. 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 számú, „Nagydorog 

Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című projekt kapcsán, a 

támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítése tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményeként 2013. február 20-án szerződést kötött a Kapos Innovációs Nonprofit 

Kft.-vel a munka elkészítésére, mint nyertes Ajánlattevővel. 

A módosítási kérelemhez szükséges közművagyon-értékelési szakvélemény és mellékletei 

elkészültek, melyek a támogatási intenzitás átszámítási kérelemnek az alapjai. 

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! 

 

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

következő határozatot hozza: 

31/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat 

A „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú 

projekthez kapcsolódó közművagyon-értékelés  tárgyában 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” című projekthez kapcsolódó, a támogatási arány módosításának 

alapjául szolgáló közművagyon-értékelést és pótlási tervet elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közművagyon-értékelés KSZ-

hez történő benyújtásával kapcsolatos adminisztratív teendők lebonyolítására. 

 

Határidő:  az 1. pontban foglaltak tekintetében:  azonnal 

a 2. pontban foglaltak tekintetében:  beadási határidő szerint 

 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

Kishonti János képviselő: A 7-es átemelővel mi lesz? 

 

Veres Imre polgármester: Két akácfa kivételre kerül. 

 

13/ Egyebek. 

 

Kishonti János képviselő: A faluban mi lesz a kaszálással. 

 

Veres Imre polgármester: Május 2-án kezdenek az emberek dolgozni. 
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Az utcák kátyúzása vonatkozásában is megkezdődtek a tárgyalások. 

A járdák felújítása is meg fog történni. 

 

Mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester a rendkívüli képviselő-

testületi ülést 16.20 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

 

  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


