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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: 

 

 

51/2013. (VII. 31.) önkormányzati határozat  a Képviselő-testület 2013. II. félévi 

Munkatervének elfogadásáról 

 

52/2013. (VII.31.) önkormányzati határozat  Állásfoglalás települési értéktár, továbbá 

Települési Értéktár Bizottság 

létrehozásáról 

 

53/2013. (VII. 31.) önkormányzati határozat  A belső ellenőrzési terv módosítása 

 

54/2013. (VII.31.) önkormányzati határozat  A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása 

elnevezésű projekt kapcsán az ALISCA BAU 

Építőipari Zrt-vel megkötött vállalkozási 

szerződés 2. számú módosítása 

 

55/2013. (VII. 31.) önkormányzati határozat  helyi esélyegyenlőségi program elfogadása 

tárgyában 

 

56/2013. (VII.31.) önkormányzati határozat  
Törvényességi felhívás elfogadása 

 

57/2013. (VII.31.) önkormányzati határozat  
A KEOP 1.2.0/09-11-2011-0020 számú 
Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása 

elnevezésű pályázat kapcsán hozott 

Közbeszerzési Döntőbizottsági döntés 

bírósági felülvizsgálatáról 

 

58/2013. (VII.31.) önkormányzati határozat  
Állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba vételére 

vonatkozó igény kinyilvánításáról   

 

59/2013. (VII.31.) önkormányzati határozat  Pályázat benyújtása Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítványhoz a II. számú 

óvoda falszigetelésére és az orvosi rendelő 

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

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 11/2013.  

(VIII.1.) önkormányzati 

rendelete 

a közterületek 

filmforgatási célú 

használatának rendjéről 

 

Hatályba lépésének 

napja: 2013. augusztus 9. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. július 31-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

 

 

Jelen vannak: Veres Imre polgármester, 

Hosnyánszki Jánosné, 

Kishonti János, 

Sági János, 

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Orova Dániel aljegyző 

 

Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

 

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

megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Jankovics Lászlóné képviselő, Böndörné Jaksa 

Judit alpolgármester távolmaradását előzetesen bejelentette. Javaslatot tesz a meghívóban 

feltüntetett napirendi pontokon felül a KEOP 1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú 

Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű pályázat 

kapcsán hozott Közbeszerzési Döntőbizottsági döntés felülvizsgálata, Állami tulajdonban 

lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó igény kinyilvánítása, 
Pályázat benyújtása Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a II. számú óvoda  

falszigetelésére, és az orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítására napirendek megtárgyalására. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

1/ Az önkormányzat 2013. II. félévre szóló munkatervének elfogadása.  

( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2/ A közterületek filmforgatási célú használatának rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3/ Állásfoglalás települési értéktár, továbbá Települési Értéktár Bizottság 

létrehozásáról. ( Írásos előterjesztés) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

4/ Belső ellenőrzési terv módosítása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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5/ A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kapcsán az ALISCA 

BAU Építőipari Zrt-vel megkötött vállalkozási szerződés 2. számú módosítása.  

( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6/ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

7/ Törvényességi felhívás megtárgyalása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

8 /  A KEOP 1.2.0/09-11-2011-0020 számú Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása, és szennyvíztisztítása elnevezésű pályázat kapcsán hozott 

Közbeszerzési Döntőbizottsági döntés bírósági felülvizsgálata.  

( Írásos előterjesztés) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

9 /   Állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére  

       vonatkozó igény kinyilvánításáról. ( Írásos előterjesztés) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

1 0 /   Pályázat benyújtása Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a II. 

számú óvoda falszigetelésére és az orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítására. 

( 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/ Az önkormányzat 2013. II. félévre szóló munkatervének elfogadása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az SZMSZ 15. §-a alapján a Képviselő-testület a 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. Megkérdezi, hogy van e valakinek javaslata a II. félévi munkatervvel kapcsolatban. 

 

Kishonti János képviselő: Javasolja, hogy hulladékszállítással és a díjmegállapítással 

kapcsolatban kerüljön sor a II. félévben egy tájékoztatásra, ugyanis a mai napig problémát 

jelent a lakosság körében. 

 

Veres Imre polgármester: Egyeztet Hajdú János úrral az időpont vonatkozásában. 
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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, 5  igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

51/2013. (VII. 31.) önkormányzati határozat  

a Képviselő-testület 2013. II. félévi Munkatervének elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2013. II. 

félévi Munkatervét a szóbeli javaslattal együtt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

2/ A közterületek filmforgatási célú használatának rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az 

egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 2013. július 1-jei hatállyal módosította a 

mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt.  

Az új jogszabály rendeletalkotási kötelezettséget teremt valamennyi települési önkormányzat 

számára. 

A jövőben a filmforgatási célú közterület használat a Mozgóképtv. értelmében kikerül az 

általános közterület használat fogalomköréből. Az ilyen célú közterület használatra vonatkozó 

szerződéseket már nem a települési önkormányzatok, hanem a megyei kormányhivatalok 

jogosultak megkötni, mely a települési önkormányzat (a tervezetben átruházott hatáskörben a 

polgármester) jóváhagyásával válik majd érvényessé. Mindemellett pedig a közterületek 

használatáért a települési önkormányzatok által megállapított díjak továbbra is az 

önkormányzatokat illetik meg. 

 

Kishonti János képviselő: Valójában ez egy kötelező feladat, ha nem fogadjuk el, abban az 

esetben meg is büntethetnek bennünket. 

 

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. 
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendeletet elfogadni szíveskedjenek! 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2013. (VIII.1.) önkormányzati rendelete   

a közterületek filmforgatási célú használatának rendjéről 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. augusztus 9. 

 

 

3/ Állásfoglalás települési értéktár, továbbá Települési Értéktár Bizottság 

létrehozásáról.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. 

évi XXX. törvény vezette be, majd a Törvény végrehajtásának részletszabályait tartalmazó, a 

magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. 

rendelet bontotta ki a települési értéktár - azaz a települési önkormányzat területén fellelhető 

nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény - fogalmát, melynek értelmében a nemzeti 

értékek adatait helyben szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni. 

 

A Törvény 3. §-ának (1) bekezdése teszi lehetővé a települési önkormányzatok számára 

települési értéktár létrehozását. Az értéktár kezelésére, azaz a településen fellelhető nemzeti 

értékek azonosítására, ezen nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozására és 

megyei értéktárba történő megküldésére Települési Értéktár Bizottság hozható létre. 

A települési önkormányzat köteles döntést hozni arról, hogy kíván-e élni települési értéktár, 

továbbá a bizottság létrehozásának lehetőségével. Fontos tudni, hogy az önkormányzat a 

települési értéktár, illetve az értéktár bizottság létrehozására vonatkozó nemleges döntését 

bármikor megváltoztathatja. 

A Törvény és a Korm. rendelet alapján a települési, megyei valamint Magyar Értéktár 

egymásra épül, így a települési értéktárak adatait a helyi bizottságok, ha a megyében létrejött 

megyei értéktár, a megyei bizottság közreműködésével küldik meg, a megyei értéktárak 

adatait a megyei bizottságok közvetlenül küldik meg a Magyar Értéktárat kezelő Hungarikum 

Bizottságnak.   

Településünk életében jelenleg nem tartom indokoltnak és időszerűnek a bizottság 

létrehozását. 

 

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

véleménye. 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

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

szíveskedjenek! 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5  igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 
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52/2013. (VII.31.) önkormányzati határozat 

Állásfoglalás települési értéktár, továbbá Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a magyar 

nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar 

nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 

szerinti települési értéktár, valamint Települési Értéktár Bizottság létrehozásának 

lehetőségével. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

4/ Belső ellenőrzési terv módosítása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A kistérségi társulás belső ellenőre értesített, hogy jogszabály 

változás miatt módosítani szükséges a tárgyévi belső ellenőrzési tervünket: a roma 

nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzése helyett az önkormányzati hatáskörbe tartozó 

szociális ellátásokat kell bevenni a tervbe. Javasolja a szociális ellátások keretén belül az 

átmeneti segély ellenőrzését. 

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 határozati javaslatot szíveskedjenek 

elfogadni! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5  igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

53/2013. (VII.31.) önkormányzati határozat 

a belső ellenőrzési terv módosítása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 

belső ellenőrzési tervében a roma nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése helyett az 

önkormányzati hatáskörű szociális ellátások vonatkozásában az átmeneti segély ellenőrzését 

kívánja szerepeltetni. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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5/ A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kapcsán az ALISCA 

BAU Építőipari Zrt-vel megkötött vállalkozási szerződés 2. számú módosítása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. március 24. 

napján szerződést kötött az ALISCA BAU Építőipari Zrt-vel a szennyvíz beruházás 

kivitelezésére. 

A megkötött vállalkozási szerződés 2. számú módosítását indokolja, hogy a  KSZ 

tájékoztatása alapján a Tájékoztató és emléktáblák elkészítése és kihelyezése a Vállalkozó 

feladata az Ajánlati Dokumentáció  14.3. pontja alapján. Ugyanez a feladat a PR szerződésben 

is szerepel, ezért a kettős finanszírozás elkerülése érdekében a szerződéses árat csökkenteni 

kell ezzel a költséggel. 

A szerződésmódosítás tervezetet KSZ és KFF jóváhagyta. 

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, 5  igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

54/2013. (VII.31.) önkormányzati határozat 

 

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

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kapcsán az ALISCA 

BAU Építőipari Zrt-vel megkötött vállalkozási szerződés 2. számú módosítása 

 

 

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 ALISCA BAU Építőipari Zrt-vel 

megkötött vállalkozási szerződést az előterjesztés mellékletében foglaltak alapján 

módosítja. (2. számú módosítás) 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2. számú szerződés módosítás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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6/ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Veres Imre polgármester: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján a község, a 

város és a főváros kerületeinek önkormányzata ötévente öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programot fogad el. 

A törvény alapján a helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzati 

köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el. Képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészültét és felülvizsgálatát esélyegyenlőségi mentorok segítik. A 

települési önkormányzati köztisztviselők, közalkalmazottak képzését a Kormány által 

rendeletben kijelölt szerv végzi. Munkatársaink tárgyév tavaszán vettek részt e 

képzésen, ennek megfelelően készítették elő a mellékelt programot. 

 

A fentieken túlmenően a program elkészítése azért is kiemelten fontos, mert a települési 

önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a 

nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi 

döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha 

a törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal 

rendelkezik. 

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 támogatni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5  igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 
 

55/2013. (VII.31.) önkormányzati határozat 

helyi esélyegyenlőségi program elfogadása tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település helyi 

esélyegyenlőségi programját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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7/ Törvényességi felhívás megtárgyalása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi 

Közigazgatásáért és Választásokért Felelős Államtitkár XXII-6/1871/3/2012. számú 

utasításban határozta meg a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2013. évi ellenőrzési munkatervét. Az Államtitkári 

Utasítás II.1. pontja szerint vizsgálandó, hogy az önkormányzat testületi üléseiről készült 

jegyzőkönyvek a törvényi feltételeknek megfeleltek e.  

A Tolna Megyei Kormányhivatal 2013. július 11-i keltezéssel küldött egy törvényességi 

felhívást, melyben intézkedést kér arra vonatkozóan, hogy a jegyzőkönyvek és rendeletek 

mindkét formátumban (azaz nemcsak papír alapon, hanem elektronikusan is), határidőben 

felterjesztésre kerüljenek. Javaslom a felhívás elfogadását, és indítványozom, hogy a jövőben 

erre fordítsunk kiemelt figyelmet. 

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

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5  igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

56/2013. (VII.31.) önkormányzati határozat 

Törvényességi felhívás elfogadása 

1. A Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei 

Kormányhivatal XVII-B-22/1032-1/2013. számú törvényességi felhívásában 

foglaltakat megtárgyalta, azt elfogadta. 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jegyzőkönyvek felterjesztésére 

vonatkozó határidő betartására a munkaszervezés során a jövőben fordítson kiemelt 

figyelmet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester, 2. pont vonatkozásában: dr. Orova Dániel aljegyző 
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8 /   A KEOP 1.2.0/09-11-2011-0020 számú Nagydorog Nagyközség  

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű pályázat kapcsán hozott 

Közbeszerzési  Döntőbizottsági döntés bírósági felülvizsgálata.  

       Előadó: Veres Imre polgármester 

       Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: A Döntőbizottság a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke által 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérőt „ Aszfaltozás Nagydorog 

Nagyközségben szennyvíz nyomvonal helyreállítás után vállalkozási szerződés keretében” 

tárgyú közbeszerzési eljárása ellen indított jogorvoslati eljárásban megállapította, hogy az 

ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.törvény 94 § (2) bekezdés 

c) pontját. A Döntőbizottság az ajánlatkérő ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési 

eljárásban azt követően meghozott valamennyi döntését megsemmisíti, és 500.000 Ft 

pénzbírsággal sújtja. A határozatot 2013. július 24. napján kézbesítették részünkre. 

Az Önkormányzat 2013. június 21-én hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást 

indított. Az eljárást megindító felhívását az önkormányzat ezen a napon közvetlenül 

megküldte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatóságának és a 

Döntőbizottság elnökének. 

A Magyar Közút Kezelő Zrt. szennyvízcsatorna hálózat kiépítése tárgyában kiadott egy 

közútkezelői hozzájárulást, amiben a 30/1998. ( IV. 21. ) MT rendelet alapján kizárólagos 

jogot kötött ki magának a burkolat helyreállítására. 

Álláspontunk szerint jogszerűen alkalmaztuk a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontjában 

szabályozott eljárást, mert más ajánlattevők bevonása kizárólagos jogot sértett volna. 

Javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be keresetet a Közbeszerzési Hatóság 

Közbeszerzési Döntőbizottsága D.289/6/2013. számú határozatával szemben. 

Ettől függetlenül a pénzbírságot valószínű, hogy be kell fizetni. 

 

Kishonti János képviselő: Ha megtámadjuk a határozatot, abban az esetben nincs lehetőség a 

megfizetés halasztására? 

 

Veres Imre polgármester: A határozat az alábbiakat tartalmazza: A határozat ellen 

fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát 

annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye szerinti 

illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól lehet kérni. A tárgyalás tartását a felperes a 

keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs 

halasztó hatálya. 

Megkérdezi, hogy van e még valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy 

több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5  igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 
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57/2013. (VII.31.) önkormányzati határozat  

A KEOP 1.2.0/09-11-2011-0020 számú Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása elnevezésű pályázat kapcsán hozott Közbeszerzési Döntőbizottsági 

döntés bírósági felülvizsgálatáról 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

kezdeményezi a KEOP 1.2.0/09-11-2011-0020 számú Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása nevű pályázat kapcsán a Közbeszerzési 

Döntőbizottság által hozott, Nagydorog Nagyközség Önkormányzatát elmarasztaló és 

500.000,- Ft bírság megfizetésére kötelező jogerős döntésének bírósági felülvizsgálatát.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

 

9 /  Állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére  

      vonatkozó igény kinyilvánításáról.  

      Előadó: Veres Imre polgármester 

      Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Magyar Közlöny 2013. évi 108. számában kihirdetésre került 

az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a 

hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 

lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi 

CXVIII. törvény. 

A Törvény 1. számú mellékletében foglalt, jelenleg állami tulajdonban álló ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozóan igényt nyújthat be a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-hez, amennyiben a törvény hivatkozott mellékletében feltüntetett valamely 

ingatlan az önkormányzat közigazgatási területén fekszik. 

Nagydorog esetében a 458. hrsz. ( Nagydorog, Kossuth L. u. 51. szám,  ) kivett lakóház 

23/195 része a Magyar Állam tulajdoni hányada. 

Ezt a részt akarja az önkormányzat a tulajdonába venni. 

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

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5  igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 
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58/2013. (VII.31.) önkormányzati határozat  

állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére 

vonatkozó igény kinyilvánításáról   

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a 

hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 

személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról 

szóló 2013. évi CXVIII. törvény 1. számú melléklete szerinti – az önkormányzat 

közigazgatási területén fekvő - állami tulajdonú ingatlant a tulajdonába kívánja venni.   

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Veres Imre polgármestert az ingatlan adás-

vételével kapcsolatos megállapodások valamint az adás-vételi szerződés megkötésére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

10/  Pályázat benyújtása Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a II. 

számú óvoda falszigetelésére és az orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítására. 

Előadó: Veres Imre polgármester  

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2013. II. 

félévében pályázatot írt ki, melyben az életminőség javítását, a településközösség működési 

feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházások is támogathatóak.  

 

A támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul: 

 

Projekt elszámolható összköltsége 

(mft) 

Támogatás intenzitás % 

0-5 95 

5-15 80 

15 felett 65 

 

A II. számú óvodánál szükséges az épület falszigetelése, illetve az orvosi rendelő 

tetőszerkezete is felújításra szorul. A két épület felújításának összköltsége 4.997.002 Ft, így a 

támogatási intenzitás 95%, az önrész 249.850 Ft. 

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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A képviselő-testület egyhangúlag, 5  igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

59/2013. (VII.31.) önkormányzati határozat 

 

Pályázat benyújtása Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a II. számú 

óvoda falszigetelésére és az orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítására  

 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a 2013. júniusi kiírás „2.) Az 

életminőség javítását, a településközösség működési feltételeinek fejlesztését szolgáló 

beruházásokhoz” tárgyú felhívására, a II. számú óvoda (7044 Nagydorog, Görgey u. 9. 

493 Hrsz.) falszigetelésére és az orvosi rendelő (7044 Nagydorog, Kossuth u. 35. 

468/1 Hrsz.) tetőszerkezetének felújítására, melynek várható összköltsége 4.997.002 

Ft. 

2. A képviselő-testület az 1. pont szerinti beruházás megvalósításához szükséges 5 % 

önerőt, 249.850 Ft-ot a 2013. évi költségvetésében biztosítja. Amennyiben a beruházás 

áthúzódó, úgy a képviselő-testület kötelezettséget vállal a szükséges önrésznek az 

aktuális évi költségvetésbe történő betervezésébe. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, benyújtására, 

és a kapcsolódó adminisztratív teendők lebonyolítására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

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

testületi ülést 15.45 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

  Veres Imre     dr. Orova Dániel 

  polgármester                 aljegyző 


