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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: 

 

 

62/2013. (IX.9.) önkormányzati határozat  
a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 

polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

63/2013. (IX.9.) önkormányzati határozat  
A Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal költségvetésének módosítása 

 

64/2013. (IX.9.) önkormányzati határozat  az önkormányzat fél éves gazdálkodásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

65/2013. (IX.9.) önkormányzati határozat  a könyvtárosnak a könyvtár 

tevékenységéről készített beszámolója 

elfogadásáról 

 

66/2013. (IX.9.) önkormányzati határozat  Támogatási szerződés módosítása a 

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú, Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása elnevezésű projekt 

kapcsán. 

 

 

67/2013. (IX.9.) önkormányzati határozat  
Csatlakozás a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz, továbbá a pályázat 

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

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 12/2013.  

(IX.10.) önkormányzati 

rendelete 

az Önkormányzat 2013. 

évi költségvetéséről szóló 

1/2013. (III.6.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

Hatályba lépésének 

napja:  

2013. szeptember 15. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 13/2013.  

(IX.10.) önkormányzati 

rendelete 

a helyi önszerveződő 

közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről 

szóló 7/2009. ( IV.8.) ÖR. 

rendelet módosításáról. 

 

Hatályba lépésének 

napja:  

2013. szeptember 15. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 14/2013.  

(IX.10.) önkormányzati 

rendelete 

a közterületek 

használatának rendjéről 

 

Hatályba lépésének 

napja:  

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

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. szeptember 9-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Nagydorog Nagyközség Önkormányzat 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. Orova Dániel aljegyző 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző 

Príger József könyvvizsgáló 

Főfai Mirtill könyvtáros 

 

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:  

- Támogatási szerződés módosítása a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú 

Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt kapcsán. 

- Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázathoz, továbbá a 

pályázat kiírásához. 

 

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 Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása. 

 ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013. (III.6. ) önkormányzati rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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4/ Beszámoló az önkormányzat féléves gazdálkodásáról. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5/ A helyi önszerveződő közösségek támogatásának rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6/ A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

7/ Beszámoló a könyvtáros tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Főfai Mirtill könyvtáros 

 

8/ Egyebek. 

 
8.1/ Támogatási szerződés módosítása a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú 

Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt 

kapcsán. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

8.2 Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázathoz, 

továbbá a pályázat kiírásához. ( Szóbeli 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 elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

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

következő határozatot hozza: 
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62/2013. (IX.9.) 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 Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: Az I. félévi gazdálkodásról szóló önkormányzati beszámolókhoz, 

illetve a teljesítési adatokhoz kapcsolódóan a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetését is módosítani szükséges, amiről az öt önkormányzatnak határozatot kell 

hoznia.  

A módosítás indoka az, hogy a köztisztviselők részére az állam által nyújtott bérkompenzáció 

összegét be kell tervezni a költségvetésbe mind kiadási, mind bevételi oldalon. Ez az összeg 

az önkormányzatnak pluszkiadással nem jár, ezt az állam e célra teljes egészében átutalja. A 

bérkompenzációra az a közszférában dolgozó jogosult, akinek a 16%-os adókulcs bevezetése 

miatt csökkent a fizetése. E célra a MÁK összesen 1.462 E/Ft-ot utalt a hivatalnak. 

A módosított költségvetést az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

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

Bizottság javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi-Bizottság a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását megtárgyalta és a képviselő-testületnek 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Veres Imre polgármester: 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 elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 
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63/2013. (IX.09.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének az előterjesztés mellékletében foglalt 

módosításával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

3/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013. (III.6. ) önkormányzati rendelet módosítása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: Az eredeti költségvetés 966 546 E Ft főösszeggel került 

elfogadásra. Az  I. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 1 024 398 E Ft-ra 

változott.  Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.  

        

Bevételi főösszeg: 

 

Saját hatáskör:  

 

1. Intézményi működési bevételek     +         3 309 E Ft 

 

 

2.Támogatás értékű működési bevétel:    +            38 E Ft 

 

 

3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel:    +     57 811 E Ft 

 

4. Hitel felvétel:       -      11 148 E Ft 

 

5. Intézmény finanszírozás:      +      6 391 E Ft 

 

Előirányzat változás Bruttó :    + 56 401 E Ft 

Előirányzat változás Nettó:                + 50 010 E Ft 

      

Kormány hatáskör: 

 

1. Önkormányzat működési célú költségvetési támog.:  +    6 123 E Ft 

 

2.Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támog.:  +  1 719 E Ft 

 

Előirányzat változás:     +  7 842  E Ft 

 

Bevételi összes előirányzat változás Bruttó:  +  64 243  E Ft 

Bevételi összes előirányzat változás Nettó:  +  57 852  E Ft 
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Kiadási főösszeg részletezése: 

 

Saját hatáskör: 

 

1.Személyi juttatások      +  3 189  E Ft 

 

2.Munkaadókat terhelő járulékok    +     578 E Ft 

 

3. Dologi kiadások      -     598 E Ft 

 

 

4. Támogatás értékű működési kiadás   +     430 E Ft    

 

5.Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre:    +   320 E Ft 

 

6.Ellátottak pénzbeli juttatásai:    -      572 E Ft 

 

 

7. Működési célú tartalék:     + 47 659 E Ft 

 

8. Beruházási kiadások:     -        996 E Ft   

 

9.Intézmény finanszírozás     +   6 391 E Ft 

 

Előirányzat változás Bruttó:   +     56 401  E Ft 

Előirányzat változás Nettó:    +     50 010  E Ft 

 

Kormány hatáskör: 

 

1. Személyi juttatások:                +    2 591 E Ft 

2. Munkaadókat terhelő járulékok:             +       617 E Ft 

3.Beruházási kiadások ÁFÁ-val:              +    1 719 E Ft 

4. Dologi kiadások (szerkezetátalakítási tart.)  +   1 960 E Ft  

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai:    +     955 E Ft 

 

Előirányzat változás:         +  7 842 E Ft 

Kiadási összes előirányzat változás Bruttó: +   64 243 E Ft 

Kiadási összes előirányzat változás Nettó: +   57 852 E Ft 

 

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

Bizottság javaslatát. 
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Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi-Bizottság Nagydorog Nagyközség  

Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.6. ) önkormányzati rendelet  

módosítását megtárgyalta és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

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

vélemény nem volt. 

Kérem, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

12/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelete   

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.6.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. szeptember 15. 

 

 

4/ Beszámoló az önkormányzat féléves gazdálkodásáról. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §. /1/ 

bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának féléves helyzetéről a 

költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő testületet. 

 

Az önkormányzat költségvetésének 2013. I. féléves helyzetéről készített tájékoztató bemutatja 

a helyi önkormányzat előirányzatainak alakulását. 

 

Az 1. sz. a) és b) melléklet Pénzügyi mérleg a bevételek és kiadások alakulásáról. Összevont 

adatokat tartalmaz az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az 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 tévő felhalmozási kiadásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

A 7.számú melléklet a működési célú bevételek és kiadások mérlegét, a 8.számú melléklet a 

felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét mutatja be. 

 
Összesített bevételünk főösszegének módosított előirányzata 1 024 398 E Ft, mely 228 854 E 

Ft-ban realizálódott. Ez 22,3 %-os teljesítésnek felel meg. Mind a bevételi, mind a kiadási 

oldalon jelentős elmaradás mutatkozik, mely az európai uniós pályázati támogatással 

megvalósuló beruházás kivitelezésének elhúzódásával függ össze. 
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Az 1 024 398 E Ft módosított előirányzatból 182 859 E Ft teljesült, amely 17,9%. Az 

alacsony %-os teljesítés oka a beszámoló elején már ismertetésre került. 

Az önkormányzatnak az első félévben rendelkezésre álló bevételei fedezték a felmerült 

kiadásait. Fizetési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett. 

Príger József könyvvizsgáló: A beszámoló tartalmi és formai szempontból tartalmazza 

mindazokat az adatokat, amelyet a vonatkozó törvény a tájékoztatási kötelezettség 

teljesítéseként előír, továbbá azokat az információkat, amelyek az I. félévi költségvetési 

gazdálkodás, a pénzügyi helyzet reális megítéléséhez szükségesek.  

Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

egyensúlyban hagyta jóvá.  

A félév során a rendelkezésre álló bevételek teljes mértékben fedezték a felmerült kiadásokat. 

Az önkormányzat a fizetési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett, határidőn túli 

rendezetlen tartozásai nincsenek. 

Az önkormányzat a beszámolási időszakban finanszírozási hitel igénybevétele nélkül 

gazdálkodott. 

Mindezek figyelembevételével az önkormányzat az első félévi gazdálkodás során a 

működőképességét biztosította.  

Az előzőekben foglaltak alapján javasolom a T. Képviselő-testületnek az önkormányzat 2013. 

I. félévi gazdálkodásáról készített beszámolónak az elfogadását. 

 

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

bizottság javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi-Bizottság az önkormányzat féléves 

beszámolóját megtárgyalta és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Veres Imre polgármester: 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 az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

64/2013. (IX.9.) önkormányzati határozat 

az önkormányzat fél éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat fél éves 

gazdálkodásáról szóló beszámolót az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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Veres Imre polgármester: Megköszöni Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző és Príger József 

könyvvizsgáló munkáját. 

 

 

5/ A helyi önszerveződő közösségek támogatásának rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az Országgyűlés 2013. június 3-án, 2013. június 22-i 

hatálybalépéssel módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényt, annak 41. §-ába egy új (9) bekezdés beépítésével, mely felhatalmazza 

az önkormányzatokat az államháztartáson kívüli források átadásával, átvételével kapcsolatos 

szabályok megalkotására. 

 

Mivel önkormányzatunk e tárgyban már rendelkezik helyi rendelettel, azt indokolt – 

összhangban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szabályaival - kiegészíteni, hogy a felhatalmazásnak teljes mértékben eleget tegyünk. 

A rendelet módosításnak új hatásai e téren nincsenek, tovább növeli ugyanakkor az 

átláthatóságot.  

 

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

véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

Kérem, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelete   

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 7/2009. ( IV.8.) 

ÖR. rendelet módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. szeptember 15. 

 

 

6/ A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának jelenleg egy olyan 

rendelete van, amely a közterületek használatának rendjét szabályozza: az önkormányzati 

tulajdonú közutak nem közlekedési célú használatáért fizetendő díjak mértékéről, illetve 

csupán a köztisztaság fenntartásáról szóló, még 1991-ben megalkotott rendelet tartalmaz 

néhány általános rendelkezést. 
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Úgy vélem, a település nagysága, az ügyek gyakorisága, jellege mára elodázhatatlanná teszi, 

hogy ezeket egyértelműen, mindenki számára átláthatóan szabályozzuk. Más szempontból 

megközelítve pedig bevételnövelő hatása is lenne az új rendeletnek, hiszen a közterületek 

használatát díjkötelessé tenné. 

 

Az önkormányzatok egyébként kifejezett felhatalmazást nem kapnak e tárgykörben rendelet 

megalkotására, de mivel helyi közügyről van szó, az Alkotmányban biztosított feladatkör 

meghatározás, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben kapott általános rendeletalkotási felhatalmazás alapján módjuk nyílik a 

közterületek használatának rendeleti szabályozására, természetesen az alapvető jogelvek szem 

előtt tartásával. 
 

A rendelet előkészítésekor megpróbáltuk sorra venni mindazon élethelyzeteket, melyek során 

rendeltetéstől eltérő közterület-használat valósulhat meg. Ennek ellenére - mivel még ilyen 

tárgyú önkormányzati hatósági ügyintézés nem zajlott a Polgármesteri Hivatalban – a 

gyakorlatban könnyen előfordulhatnak olyan közterület-használati kérelmek, melyeknek 

tárgyát a rendelet-tervezet nem fedi le. Így a jogalkalmazás nyomán a rendelet ezen §-a a 

későbbiekben gazdagodhat, illetve pontosabbá válhat majd. 

 

 

Mivel a közterület-használat gyakori ügytípusnak tekinthető, célszerű a képviselő-testületet a 

törvény erejénél fogva megillető engedélyezési hatáskört a polgármesterre delegálni. Ezáltal 

a közterület-használati ügyekben a képviselő-testület jogorvoslati fórummá válik. 

 

A közterület-használati engedély elméletileg akár határozott, akár határozatlan időre kiadható 

volna. Javaslom, hogy ilyen engedélyeket csak határozott időre, legfeljebb egy évre adjunk 

ki, azzal, hogy az engedély új eljárásban meghosszabbítható, ha annak feltételei fennállnak.  

Mivel a határozatlan időtartamú közterület-használat esetében a jogbiztonság elvére 

figyelemmel meglehetősen nagy körültekintést igényelne annak megfogalmazása, hogy mely 

esetekben vehető el ezen jogosítvány a jogosulttól akkor, ha részéről önhiba nem merül fel, 

szintén helyesebbnek tartom a határozott idejű engedélyezés gyakorlatát. 

 

A közterület használatát szabályozó rendelet megalkotásának célja kettős – a rendezett 

településkép kialakítása és a bevételnövelés -, mégis indokolt bizonyos kör számára 

mentességet biztosítani a díjfizetési kötelezettség alól. 

 

Mivel a rendeletnek nem elsősorban a szankcionálás, hanem a rend fenntartása és megőrzése 

a célja, amit a szabályos közterület-használat csak elősegíthet, javaslom, hogy a szabálytalan 

használónak adjuk meg az önkéntes jogkövetés lehetőségét. Amennyiben ezzel nem kíván 

élni, úgy viszont sort kell keríteni vele szemben a hátrányos jogkövetkezmények 

alkalmazására. 

 

Mivel a rendelet jelentősen beavatkozik már fennálló viszonyokba, illetve hátrányosan érinti 

a leendő közterület-használókat is, az alkotmányosság és a jogbiztonság megköveteli, hogy a 

jogalkotó kellő időt biztosítson a jogszabály rendelkezéseinek megismerésére. Így a hatályba 

lépés időpontját csak 2013. október 1-jében javaslom meghatározni, továbbá még ehhez 

képest is 90 napos türelmi időt javaslok adni arra, hogy a jelenleg fennálló közterület- 

használatokat a használók megszüntethessék, vagy amennyiben azt továbbra is fenn kívánják 

tartani, az engedély kérelmüket benyújthassák. 
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Az 1. melléklet választ ad arra a dilemmára, ami a jogalkalmazást e kérdésben általában 

jellemezni szokta. 

 

A közterület fogalmába a közút is beleértendő, mert a közterület ismérveit magán hordozza. 

A közutak rendeltetéstől eltérő használatát viszont – ellentétben az egyéb közterületekkel – 

több magasabb szintű jogszabály is szabályozza, sőt még az ezzel kapcsolatos eljárási 

rendelkezéseket is rögzíti.  

 

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

bizottság javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi-Bizottság a közterületek használatáról szóló 

rendelet megalkotását megtárgyalta és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Veres Imre polgármester: 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 csatolt rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelete   

a közterületek használatának rendjéről 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. október 1. 

 

 

 

7/ Beszámoló a könyvtáros tevékenységéről.  

 Előadó: Főfai Mirtill könyvtáros 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Főfai Mirtill könyvtárost, amennyiben szóbeli 

kiegészítése, van tegye meg. 

 

Főfai Mirtill könyvtáros: A tavalyi évben felmerülő financiális nehézségek sajnos erre az 

évre is rányomták bélyegüket. A tervek ismét nagy léptékűek és optimisták voltak, de sajnos 

mint minden intézmény, így a könyvtár is megszenvedte az idei év nehéz anyagi viszonyait.  

Régi probléma, az intézmény gép parkjának állapota. A könyvtár működési színvonalának 

javításához mindenképpen szükséges lenne a gépek fejlesztése, mert a jelenlegi számítógépek 

már több mint tíz évesek, nagyon lassúak és korlátozott szolgáltatásokat nyújtanak a 

felhasználóknak.  

A lángos sütést ebben az évben is szeretnék megismételni, az időpont még egyeztetés alatt áll.  
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Októberben elég mozgalmas lesz könyvtárunk élete, mivel akkor kerül megrendezésre az 

Országos Könyvhét. Október 13.-án (vasárnap), pár órás nyitva tartással mi is tisztelgünk 

ennek az eseménynek,és kedves,szórakoztató előadással kedveskedünk a betérőknek. Víg 

Balázs író-olvasó találkozó kerül majd ezen a napon megrendezésre.  

 

Nem tudja, hogy mennyire kivitelezhető ez a dolog. Megoldható lenne e a házasságkötő 

teremben, vagy a klubhelyiségben? Illetve az iskolás tanulók bevonhatók - e. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő( igazgató): Támogatja a javaslatot, és részéről megvalósítható. 

 

Veres Imre polgármester: Természetesen megoldható. 

 

Böndörné  Jaksa Judit alpolgármester: A könyvtárban a géppark eléggé le van 

amortizálódva. 

 

Főfai Mirtill könyvtáros: Tavaly decemberben már kapott Nagydorog egy gépet, szekszárdi 

könyvtár most ezt a problémát részben meg fogja oldani, mert a keretből két új géppel fog 

gyarapodni a könyvtár. A gépek legkésőbb október 30-ig kerülnek majd könyvtárunkba. 

 

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

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

vélemény nem hangzott el. 

 Megköszöni Főfai Mirtill munkáját.  

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

65/2013. (IX.9.) önkormányzati határozat 

a könyvtárosnak a könyvtár tevékenységéről készített beszámolója elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Főfai Mirtill 

könyvtárosnak a könyvtár tevékenységéről készített beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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8/ Egyebek. 

 

8.1 Támogatási szerződés módosítása a  KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kapcsán. 

              Előadó: Veres Imre polgármester  

              Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

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

Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekthez kapcsolódó 

támogatási szerződés 2011. 09. 27-én lépett hatályba. Ezt a szerződést az alábbiak miatt 

módosítani szükséges: 

 

Az önkormányzat 2013. tavaszán szakértő céggel elvégeztette a projekt víziközmű 

vagyonának értékelését, mely alapján kértük a Közreműködő Szervezetet a támogatási 

intenzitás átszámítására. Az Irányító Hatóság a kérelmet megvizsgálta és egy új 94,537539 %-

os támogatási arányt és módosított támogatási összeget állapított meg. A módosult támogatási 

intenzitás és támogatási összeg miatt a támogatási szerződés költségvetési táblái is 

módosulnak. 

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, 6  igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

66/2013. (IX.9.) önkormányzati határozat 

 

Támogatási szerződés módosítása a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, 

Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekt 

kapcsán. 

 

 

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

2011-0020 azonosítószámú Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kapcsán megkötött Támogatási Szerződést az 

előterjesztés mellékletében foglaltak alapján módosítja. 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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8.2 Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz, továbbá a pályázat kiírása. ( Szóbeli előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester  

 

 

Veres Imre polgármester: Hasonlóan a korábbi évekhez, már most célszerű döntenünk arról, 

hogy –amennyiben kiírásra kerül – csatlakozunk a Bursa „A” és „B” fordulójához. 

Van-e kérdés, illetve vélemény, ha nincs, úgy kérem, hogy szavazzanak! 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

67/2013. (IX.9.) önkormányzati határozat 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 

továbbá a pályázat kiírása  

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, továbbá a csatlakozáshoz 

szükséges további nyilatkozatok megtételére. 

 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók 

számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának 

Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

3. A Képviselő-testület a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott „A” és „B „ 

típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulóját kiírja. 

 

Határidő: azonnal, az 1-3. pontban foglaltak tekintetében az értesítésre: 2013. október 11.  

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

Veres Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a jegyzői állásra 8 

pályázat érkezett, melyből 2 fő a pályázatát visszavonta.  Az öt település polgármesterei 

szeptember 6-án a megjelent pályázókat meghallgatták. A meghallgatást követőn 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 2013. szeptember 15-től határozatlan időre dr. Orova Dániel 

aljegyző urat nevezték ki jegyzőnek. 

 

CIVIL szervezetek részére a képviselő-testület által megállapított keret a mellékelt táblázat 

alapján felosztásra került. 
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Kishonti János képviselő: A Római Katolikus Egyház 100 ezer forint támogatást kapott. 

Ezzel szemben a Református Egyház 100 ezer forintot, valamint a Nagydorogi Református 

Gyülekezért Alapítvány is 100 ezer forintot. Nem lesz ebből probléma? 

 

Veres Imre polgármester: Egyeztetett a plébános úrral, és Ő tájékoztatta, hogy nincs olyan 

Alapítványuk, melyet lehetett volna plusz támogatásban részesíteni. 

 

Tájékoztatja a kép viselő-testület, hogy Hahn Róbert befejezte főiskola tanulmányait. 

Hahn Róbert levelében megköszöni a képviselő-testület támogatását. 

 

Kishonti János képviselő: Gábor Á. u. :  

- barackfa ágai ráhajlanak a járdára 

- nem lehet látni a behajtani tilos táblát. 

- nincs betartva a Kresz, nem figyelnek a behajtani tilos táblára. 

- Damjanich utcában továbbra is járnak a kamionok. Célszerű lenne a rendőrökkel 

felvenni a kapcsolatot. 

 

Az Industria Kft-vel a földügy, hogy áll? 

 

Veres Imre polgármester: Október 11-én kerül sor a bírósági tárgyalásra, melyen a Dobri 

István volt polgármester úr is részt vesz, tehát folyamatban van az ügy. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Több helyen is tapasztalta, hogy az útpadka szélesítésre 

került és sárga vonallal leválasztott részen haladnak a kerékpárosok.  

Ez Nagydorogon nem kivitelezhető, vagy már nincs rá lehetőség? 

 

Dohánybeváltó területén volt egy kút, ahol artézi vízhez lehetett jutni.  

Nincs rá mód, hogy újra megnyissák ezt a kutat? Nagyon sokan Cecére járnak át vízért. 

 

Veres Imre polgármester: Az úttestből nem lehet leválasztani csak megszélesíteni. Az 

önkormányzat költsége lenne ennek a kivitelezése, és ugyanolyan teherbírásúnak kell lennie, 

mint a főútnak. 

Kútnak utána néz, de az a terület már magántulajdonba van.  

 

 

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

16.25 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

 

  Veres Imre     dr. Orova Dániel 

  polgármester                aljegyző 


