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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: 

 

 

32/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat  
a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 

polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

33/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat  
közterületek elnevezése 

 

34/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat  A Nagydorogi Szivárvány Óvoda alapító 

okiratának módosítása 

 

35/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat  
a „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2013. 

évi odaítéléséről 

 

36/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat  
A 2013-2017. évi Stratégiai Ellenőrzési 

Terv elfogadása 

 

37/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat  
Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 

Etikai Kódexének elfogadása 

 

38/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat  A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása 

elnevezésű projekt kapcsán a Magyar Közút 

Zrt. kezelésében lévő állami tulajdonú utak 

helyreállítására közbeszerzési eljárás kiírása, 

az ajánlattételi felhívás elfogadása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Községháza tanácskozóterme Nagydorog, Kossuth L.u. 81. 

 

 

Jelen vannak: Veres Imre polgármester, 

   Böndörné Jaksa Judit alpolgármester 

Hosnyánszki Jánosné, 

Kishonti János, 

Sági János, 

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

 

 

Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

 

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. Javasolja a napirendi pont elfogadását az alábbi kiegészítéssel.  A 

2013-2017. évi Stratégiai Ellenőrzési Terv elfogadása.  

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexének elfogadása. 

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kapcsán a Magyar Közút Zrt. 

kezelésében lévő állami tulajdonú utak helyreállítására közbeszerzési eljárás kiírása, az 

ajánlattételi felhívás elfogadása.  

 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 6 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 közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3/ Nagydorogi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: veres Imre polgármester 
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4/ „ Nagydorog Nagyközség Bora „ cím adományozása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 
5/ A 2013-2017. évi Stratégiai Ellenőrzési Terv  elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester  

 

6/ Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexének elfogadása. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

7 /  A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kapcsán a Magyar Közút 

Zrt. kezelésében lévő állami tulajdonú utak helyreállítására közbeszerzési eljárás kiírása, 

az ajánlattételi felhívás elfogadása. ( Írásos előterjesztés) 

Előadó: Veres Imre polgármester 
 

 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 

 

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

ülés között végzett tevékenységről. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Veres Imre polgármester: 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, 6  igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

32/2013. (V. 27.) 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 

 

 

 



 5 

2/ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Veres Imre polgármester: 2013. január 1-jétől hatályba lépett a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) legtöbb rendelkezése.  

Ennek értelmében 2013. január 1-től a Mötv. értelmében közterület, illetve közintézmény nem 

viselheti 

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 

megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai 

rendszerre közvetlenül utal. 

A képviselő-testület 2013. március 4-én megtartott ülésén adott felhatalmazást a törvény fenti 

rendelkezéseinek végrehajtása érdekében az előkészítő intézkedések megtételére. Ennek 

alapján megkerestem az utca lakosait, és az alábbi javaslatok születtek: 

 

Közterület jelenlegi neve Közterület javasolt neve 

Hámán Kató Fenyő 

Ságvári Endre Virág 

Zalka Máté Kajdacsi 

 

 

Ahogyan már korábban is tájékoztatást adtam, az ilyenkor szükséges lakcímkártya csere 

hivatalból, ingyenesen történik (ellentétben a többi, nem az állam által kiállított okmánnyal). 

Az utcanévtáblák kihelyezése az önkormányzat költsége és kötelezettsége. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Hivatalból tájékozatjuk a közszolgáltatókat, segítségüket kérve a 

változások átvezetésében. 

 

Kishonti János képviselő: Ami ingyenes az nagyon kevés. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Minden illetékmentes. 

 

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

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

vélemény nem volt. 

 

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

szíveskedjen. 

 

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

következő határozatot hozza: 
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33/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat 

közterületek elnevezése 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján úgy dönt, hogy az 

alábbi közterületeket az alábbiak szerint kívánja elnevezni: 

 

Közterület neve és jellege Közterület új neve és jellege 

Hámán Kató utca Fenyő utca 

Ságvári Endre utca Virág utca 

Zalka Máté utca Kajdacsi utca 

 

2.     A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó adminisztratív 

intézkedéseket kezdeményezze. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

3/ Nagydorogi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Veres Imre polgármester: 2013. márciusában a kajdacsi és a nagydorogi képviselő-

testületek úgy döntöttek, 2013. július 1. napjától mindkét önkormányzat önállóan kívánja 

ellátni az óvoda nevelés feladatát, melyhez külön-külön is rendelkeznek a szükséges 

feltételekkel. 

Mivel ez a döntés egyben a köznevelési intézmény átszervezésével is jár, így a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény értelmében módosítani kellett a Nagydorogi Szivárvány Óvoda 

alapító okiratát a kajdacsi tagintézményre való utalások törlésével, míg a kajdacsi 

önkormányzatnak a tagóvoda kiválása miatt egy teljesen új költségvetési szervet kellett 

alapítania. 

Mind a nagydorogi, mind a kajdacsi új intézmény alapító okiratát megküldtük a Magyar 

Államkincstárhoz az intézmények törzskönyvi bejegyzése érdekében. A Kincstár mindkét 

alapító okiratot 2013. május 9-től számított 20 napon belül az alábbiakkal kérte kiegészíteni: 

 A bevezető részben szerepeljen a 2011. évi CXC. tv. 21. § (3) bekezdésére, valamint a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletre történő hivatkozás. 

 Az alapító okirat tartalmazza az alaptevékenység (óvodai nevelés) szöveges 

meghatározását. 
 

A fentiek miatt: 

 

 a kajdacsi képviselő-testületnek két döntést kell hoznia: egyrészt a Nagydorogi 

Szivárvány Óvoda alapító okiratának, másrészt a 2013. július 1-től megalakuló 

Kajdacsi Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosításáról. 
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 a nagydorogi képviselő-testületnek csak a Nagydorogi Szivárvány Óvoda alapító 

okiratának módosításáról kell határoznia. 

 

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 határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

34/2013. (V.27.) önkormányzati határozat 

 

A Nagydorogi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorogi Szivárvány 

Óvoda 5. módosító okiratát az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja, és 

felkéri a polgármestert, hogy határozatáról a Magyar Államkincstárat értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

 

4/ „ Nagydorog Nagyközség Bora „ cím adományozása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

megalkotta a „Nagydorog Nagyközség Bora” díjról szóló 2/2008. (II. 12.) ÖR. sz. rendeletét. 

A szakértői bizottság az 11-es számú vörös- és 10-es számú fehérbort tartotta méltónak a 

„Nagydorog Nagyközség Bora” díj elnyerésére. 

 Az első fordulóban arany érmes díjazottak pályázhattak Nagydorog Nagyközség Bora címre. 

 

A rendelet 5.§-a értelmében a szakértői bizottság általi szakvélemény alapján a díjat a 

képviselő-testület ítéli oda  egyszerű szótöbbséggel tartott nyílt szavazáson. 

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 határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 
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35/2012. (V.27.) önkormányzati határozat  

a „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2013. évi odaítéléséről 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján a 2012. évben a „Nagydorog Nagyközség Bora” díjat 

 

 fehérbor kategóriában  a Sarok Róbert által megtermelt 2012. évjáratú  

Chardonnay fajtájú borért 

vörösbor kategóriában        a Gerzsei József által megtermelt 2012. évjáratú  

Cabernet Sauvignon fajtájú borért 

ítéli oda. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az oklevelek elkészíttetéséről és a 

díjak átadásáról gondoskodjon. 

Határidő:  azonnal 

a 2. pontban foglaltak tekintetében: 2012. június 1., az átadásra: 2012. június 15. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

5/ A 2013-2017. évi Stratégiai Ellenőrzési terv elfogadása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Veres Imre polgármester: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzésről szóló 370/2011. ( XII.31. ) Korm. rendelet 29.§(1) bekezdése alapján az 

ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján 

stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket az önkormányzat 

esetén a képviselő-testület hagy jóvá. 

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 előterjesztést megvitatni, és annak 

alapján a határozatot meghozni szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

36/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat 

A 2013-2017. évi Stratégiai Ellenőrzési Terv elfogadása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013-2017. 

évi Stratégiai Ellenőrzési Tervét az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Veres Imre polgármester 
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6/ Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexének elfogadása. 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Veres Imre polgármester: Átadja a szót dr. Sátor Vera jegyzőnek.  

 

dr. Sátor Vera jegyző: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 83. §-

a az alábbiakat tartalmazza: A kormánytisztviselőre vonatkozó hivatásetikai alapelvek 

különösen a hűség és elkötelezettség, a nemzeti érdekek előnyben részesítése, az igazságos és 

méltányos jogszolgáltatás, a méltóság és tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a 

pártatlanság, a felelősségtudat és szakszerűség, az együttműködés, az intézkedések 

megtételére irányuló arányosság és a védelem. 

A hivatásetikai alapelveken túlmenően a vezetőkkel szemben további etikai alapelvek 

különösen a példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérési 

kötelezettség. 

A törvény 231. § (1) bekezdése értelmében önkormányzatok esetén a hivatásetikai alapelvek 

részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait a képviselő-testület állapítja meg.  

Aki ezt nem tartja be, az kaphat figyelmeztetést, de szerinte eddig is mindenki ennek 

megfelelően dolgozott. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, vélemény, 

hozzászólás nem hangzott el. 
 

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

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

37/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat 

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexének elfogadása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nagydorogi 

Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 
7/ A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kapcsán a Magyar Közút 

Zrt. kezelésében lévő állami tulajdonú utak helyreállítására közbeszerzési eljárás kiírása, 

az ajánlattételi felhívás elfogadása 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Az érintettek nyilvános ülésen történő megválasztásukhoz hozzájárultak. Nyilatkozatuk a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 
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Veres Imre polgármester: A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, Nagydorog 

Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kapcsán az állami 

tulajdonú utak helyreállítására a Kbt. alapján közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni.  

Az eljárás lefolytatásával kapcsolatos információkat a mellékelt ajánlattételi felhívás tartalmazza. 

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

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Hozzájárulok a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

38/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat 

 

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kapcsán a Magyar 

Közút Zrt. kezelésében lévő állami tulajdonú utak helyreállítására közbeszerzési eljárás 

kiírása, az ajánlattételi felhívás elfogadása 

 

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

2011-0020 azonosítószámú Nagydorog Nagyközség szennyvícsatornázása és 

szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kapcsán, az állami tulajdonú utak 

helyreállítására közbeszerzési eljárást ír ki, az Ajánlattételi felhívást a mellékletben 

foglalt tartalommal elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület az alábbi személyeket megválasztja a Bíráló Bizottság tagjainak:  

Bogdán Sándor Tolna, Kinizsi u. 10. 

Mireider László Fadd, Béri B. Ádám liget 5. 

dr. Sátor Vera Paks, Szabó E. u. 4. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adminisztratív teendők lebonyolítására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

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

16.25 órakor bezárta. 

 

 

 

Kmf 

 

 

 

  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


