
 
 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

N A G Y D O R O G  N A G Y K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T A  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K  

 

 

2 0 1 3 .  o k t ó b e r  7 - é n  

 

 

m e g t a r t o t t  n y i l v á n o s  ü l é s é r ő l  

 

 
 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. 
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi határozatokat fogadta el: 

 

 

68/2013. (X.7.) önkormányzati határozat  
a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 

polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

69/2013. (X.7.) önkormányzati határozat  
a programszervező tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról  

70/2013. (X.7.) önkormányzati határozat  pályázat kiírása a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére 

71/2013. (X.7.) önkormányzati határozat a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának 4. sz. módosítása 

72/2013. (X.7.) önkormányzati határozat 

 
a szociális tüzifa támogatással 

kapcsolatban 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. október 7-én 16.00 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, 

Kajári Gábor, 

Kishonti János, 

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Orova Dániel jegyző 

     Hahn Róbert programszervező 

 

Meghívottként jelen:   Orlovácz György HVB elnök 

 

 

Napirend előtt:  

 

Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőtársakat, a leendő 

képviselő urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontok megtárgyalása előtt kerül sor 

Kajári Gábor úr eskütételére. Mint képviselő-társaim előtt ismert Jankovics Lászlóné 

képviselő asszony szeptember hónapban elhalálozott, mely mandátum betöltésére a mai 

napon kerül sor. 

Felkéri Orlovácz György urat a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

képviselő-testületet a Helyi Választási Bizottság határozatáról. 

 

Orlovácz György HVB elnök: Tisztelettel köszönti a megjelenteket és a leendő képviselő 

urat. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a HVB szeptember 30-án ülésezett, ahol 

megállapítást nyert, hogy a szavazati arányok tekintetében a következő jelölt Kajári Gábor úr. 

 Ezt követően ismerteti a HVB által hozott határozatban foglaltakat. 

 

Veres Imre polgármester: Az elhangzottak alapján felkéri Kajári Gábor urat az eskü 

letételére. 

 

Kajári Gábor leteszi az esküt. 

( Eskü okmányának másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Veres Imre polgármester: Megkéri Orlovácz Györgyöt a HVB elnökét, hogy adja át Kajári 

Gábor úrnak a megbízólevelét. 
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Kajári Gábor átveszi a megbízólevelet. 

( Megbízólevelének másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Veres Imre polgármester: Eredményes és sikeres munkát kíván. 

 

Kajári Gábor képviselő: Megköszöni polgármester úr szavait. Tájékoztatja a képviselő-

testületet, hogy az eskütétel tartalmának megfelelően kívánja a képviselői feladatait ellátni. 

 

Veres Imre polgármester: A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Sági János képviselő 

távolmaradását előzetesen bejelentette. 

Javasolja a napirendi pont elfogadását az alábbi kiegészítéssel: Paks és Környéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 4. sz. 

módosítása. 

 

 

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/ Beszámoló a programszervező tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Hahn Róbert programszervező 

 

3/ A pályázat kiírása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére.  

( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

4/ Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának 4. sz. módosítása.( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5/ Egyebek. 

 

 

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

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

ülés között végzett tevékenységről. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtására 

vonatkozó jelentést a képviselő-testület írásban megkapta. Megkérdezi, hogy van e valakinek 

a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólása, kérdése. 
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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: 

 

 

68/2013. (X.7) 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/ Beszámoló a programszervező tevékenységéről. 

 Előadó: Hahn Róbert programszervező 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Hahn Róbert programszervezőt, amennyiben szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg. 

 

Hahn Róbert programszervező: A beszámolójában a legfontosabb programok részletes 

alátámasztása megtörtént. Köszöni egyéb kiegészítése nincs. 

 

Kishonti János képviselő: Az épület állagánál megemlítésre került a sportcsarnok beázása. 

Miből ered? 

 

Hahn Róbert programszervező: A tetőszerkezet nem megfelelően került összeépítésre. Ez 

problémát jelent a klubhelyiségnél és a sportcsarnoknál egyaránt. Több esetben tárgyaltak 

szakemberekkel, és egymástól függetlenül azt javasolták, hogy jelenlegi tetőt át kellene 

építeni. Ennek megvalósítása viszont nagyon költséges lenne. 

Javasolták továbbá a kátránypapíros szigetelési eljárást. 

 

Kishonti János képviselő: A kátránypapíros szigetelés mindkét részre megoldható lenne? 

 

Hahn Róbert programszervező: Igen. 

 

Veres Imre polgármester: Sor került ajánlatkérésre a kátránypapíros szigetelésre is, de a 

tárgyalások során kiderült, hogy ebben az esetben nem kivitelezhető, csak a tetőcsere lenne a 

megoldás. Bízik benne, hogy a jövőben a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnál 

lesz lehetőség ilyen jellegű pályázat benyújtására, mely 95 %-os támogatottságot jelentene. 

 

Szabó József Csabáné képviselő: Szeretné megköszöni programszervező úr munkáját és 

együttműködését az iskolával. 
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A sportcsarnok ajtai nagyon rossz állapotban vannak, nagyon rossz a szigetelés. Nem tudja, 

hogy az önkormányzati költségvetésből mennyire kivitelezhető? 

 

Veres Imre polgármester: Megköszöni programszervező egész éves munkáját. 

Az ajtók javítása véleménye szerinte megoldható önkormányzati pénzből, hiszen ez a 

későbbiek során a fűtésen megtérül. 

 

Megkérdezi, hogy 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, 6  igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

69/2013. (X.7.) önkormányzati határozat 

a programszervező tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a programszervező 

tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
 

 

3/ A pályázat kiírása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: Az Országgyűlés 2012. november 26-i ülésnapján elfogadta a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt, mely néhány rendelkezést kivéve 2013. 

január 1-jén lépett hatályba. A Ht. 2013. január 1. napjától hatályon kívül helyezte a települési 

folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló szabályozást meghatározó, a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt, egyidejűleg módosította a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, amely a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló IX/A. fejezetében új 

szabályozást alakított ki. 

Önkormányzatunk jelenleg nem rendelkezik szerződéssel ezen közszolgáltatás ellátására, 

mely hiányosság megszüntetése érdekében intézkedni szükséges, és e tevékenység ellátására 

jogosult szolgáltatót kell megbíznunk. Ehhez szükséges a mellékelt pályázati kiírás 

elfogadása. Mint köztudott három utcában nem került sor a rendszer kiépítésére, ezért is 

szükséges a pályázat kiírása. 

Javaslom a térségünkben (a költségtakarékosság érdekében 20 km-es körzetben) működő e 

tevékenységet végző szolgáltatók közül három szolgáltató meghívását. 
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Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A pályázati kiírásban feltüntetésre került, hogy a 

pályázónak vállalnia kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálat létrehozását, 

ügyeleti rendszer működtetését, annak helye és elérhetősége megjelölésével. Ez mit jelent, 

külön iroda biztosítását? 

 

Veres Imre polgármester: Nem kell irodahelyiséget kialakítani, ez annyit jelent, hogy 

biztosítania kell az elérhetőségét. 

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 elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

70/2013. (X.7.) önkormányzati határozat 

pályázat kiírása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 

felhívásban foglalt feltételekkel, valamint azzal, hogy a kiírásban foglalt határidőket a 

polgármester határozza meg, pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Nagydorog 20 km-es körzetében 

működő e tevékenységet végző három szolgáltató számára küldje meg a pályázati 

kiírást. 

Határidő: azonnal, de legkésőbb a szennyvíz befogadó telep hatóság általi kijelölését követő 

8 napon belül 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

4/ Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása 4. számú módosításának és egységes szerkezetének elfogadása 

Előadó:  Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény hatályon kívül helyezte az önkormányzati társulások szabályait korábban 

tartalmazó a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 

CXXV. törvényt ezzel egyidejűleg a jogalkotó a Ttv. számos szabályát változatlanul vagy 

kisebb módosításokkal átültette a Mötv.-be, míg más rendelkezéseit nem. 

A társulási megállapodás módosítására egyrészt a Mötv. módosult fogalomhasználata miatt, 

másrészt azért van szükség, mert el kellett fogadni a Társulási Tanácsnak a társulás szervezeti 

és működési szabályzatát, melynek szabályozási tárgykörébe több olyan kérdés esik, 

amelyeket most még a társulási megállapodás tartalmaz. A felesleges párhuzamosságok 

kiiktatása érdekében a társulási megállapodás egyes, főleg szervezeti kérdéseket érintő 

pontjainak módosítása, esetenként hatályon kívül helyezése indokolt. 
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Az előterjesztés tartalmazza a Társulási Megállapodás módosított pontjait, illetve az egységes 

szerkezetű, módosított Társulási Megállapodást is. 

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

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

 

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

szíveskedjenek. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

71/2013.(X.7.) önkormányzati határozat 

 

Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának 4. sz. módosítása. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Paks és Környéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 4. sz. 

módosítását, valamint annak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a 

társulási megállapodás módosítása és a szükséges felhatalmazás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

5/ Egyebek 

 

Veres Imre polgármester: Tóth István részére az önkormányzat a 110/2008. ( (XII.18. ) ÖH 

határozatával értékesítette a 0132/4 hrsz-ú szántó művelési ágba tartozó ingatlant. Majd 2011. 

októberében Tóth István kérelmet nyújtott be a 0132/4 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos 

hasznosítási kötelezettség meghosszabbítására. A telephely kialakítás végett a tulajdonos a 

0132/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdont képező ingatlanból szeretne megvásárolni 3000 m2 

terület, melyet csatolni kíván a 2008-ban megvásárolt ingatlanhoz. Az ajánlott ár az 

ajánlattevő részéről 300 ezer Ft/ Ha.  

Értékbecslést követőn a szakértő aranykoronában határozta meg az árat, - magasabb az 

ajánlatnál- mely 40 ezer forint/aranykorona.  

Ebben kérné a képviselő-testület véleményét, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 6000 

m2 területből 3000 m2 a szakértő által megállapított árban értékesítésre kerüljön-e. 

Természetesen a felmerülő költségek a vevőt terhelik. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Van az önkormányzatnak terve ezzel a földterülettel. 
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Veres Imre polgármester: Bérbe szokta az önkormányzat kiadni, szántóként van 

nyilvántartva. De eléggé nehézkes a bérbeadása. 

 

Kishonti János képviselő: Ha nehézkes a kiadás, akkor inkább kerüljön eladásra. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy a szakértő által 

megállapított árban támogatják-e az értékesítésre vonatkozó tárgyalás kezdeményezését az 

ajánlattevővel. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag támogatja és megbízza a polgármestert az értékesítésre 

vonatkozó tárgyalások megkezdésével. 

 

Veres Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy október hónapban 

rendkívüli testületi ülés megtartására kerül sor, mivel a III. negyedéves beszámolót október 

31-ig meg kell tárgyalni. 

 

2013. október 5. napján hatályba lépett a belügyminiszter helyi önkormányzatok szociális 

célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM 

rendelete  

A Rendelet 1. § (1) bekezdése kimondja, hogy  „A 2013. január 1-jei lakosságszám alapján 

az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó támogatásra igényt nyújthatnak be. 

(2) A támogatás mértéke 

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 

átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet Melléklete alapján az országos átlagot jelentősen 

meghaladó munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény 

lombos fafajta esetében 13 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7300 Ft/erdei 

m3+áfa,” 

 

(3) A (2) bekezdés a) pontjába tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás 

felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei 

m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 700 Ft/erdei m3+áfa mértékű, a (2) 

bekezdés b) pontjába tartozó települési önkormányzat vonatkozásában kemény lombos fafajta 

esetében 2000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1200 Ft/erdei m3+áfa mértékű 

önrész vállalása. 

 Ehhez még hozzájön a fuvar, ami szintén az önkormányzat költsége. 

 

Nagydorog vonatkozásában: 

-  februárban 190 fő 

- márciusban 200 fő volt a lakásfenntartási támogatásban részesültek száma.. 

 

(5) A 2013. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának 

átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet a települési 

önkormányzat ami Nagydorog esetében 400 m3 
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dr. Orova Dániel jegyző:  A fát az önkormányzat olyan erdőgazdálkodótól szerezheti be, aki 

a kormányhivatal nyilvántartásában szerepel. 

 

Veres Imre polgármester: A rendelet kimondja, hogy az igény benyújtásának feltétele a 

települési önkormányzat Képviselő-testületének az önerő biztosításáról szóló határozata.  

 

Kishonti János képviselő: Anyagilag hogy áll az önkormányzat, tudja finanszírozni? 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Jó lenne, ha az önkormányzat tudna támogatást adni, mivel 

az óvodások közül a 100 főből 60 fő hátrányos helyzetű. Kérdés, hogy az önkormányzat be 

tudja e vállalni, ugyanis a média nem így vázolta fel. Az önkormányzatra háruló költségek 

nem hangzottak el. 

 

Veres Imre polgármester: Jelenleg van az önkormányzat számláján pénz, de még kiadásként 

fog szerepelni a Hulladéklerakóhoz való hozzájárulás, és még a szennyvízberuházás esetében 

a nem támogatott rész is. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Véleménye szerint, amit elkezdtünk- szennyvíz- hulladék- ezt a 

két fontos dolgot fejezzük be. 

 

Kishonti János képviselő: Egyetért képviselőasszony véleményével, amit elkezdtünk azt 

fejezzük be. Szennyvíz vonatkozásában kapja vissza a lakosság a befizetett érdekeltségi 

hozzájárulást. 

 

Veres Imre polgármester: Szavazzunk arról, hogy igényelje- e az önkormányzat a szociális 

tüzifa támogatást! 

  

A képviselő-testület 5 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

72/2013. (X.7.) önkormányzati határozat 

a szociális tüzifa támogatással kapcsolatban 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Kéviselő-testülete a belügyminiszter helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 

57/2013. (X.4.) BM rendeletében foglalt tüzifa támogatást nem igényli, mivel lakhatási 

támogatást nyújt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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Veres Imre polgármester: Az előző ülésen elhangzottak alapján a Gábor Á. utcában a 

barackfa  és a tábla vonatkozásában a munkálatok elvégzésre kerültek. 

 

Artézi víz: Beszélt a jelenlegi tulajdonossal. 15-20 éve került a kút betemetésre, tudomása 

szerint a csőrendszer is elzárásra került. 

Utána fog nézni, elvileg a Vízkutató Intézet tud információt adni ez ügyben. 

 

Kishonti János képviselő: A Kollár Lászlóval kellene felvenni a kapcsolatot, mivel Ő 

szakember. 

 

Kajári Gábor képviselő: Tudomása szerint egészségügyi okokból kellet lezárni a kutat. 

 

Veres Imre polgármester: A Damjanich utcában közlekedő kamionok ügyében felvette a 

rendőrséggel a kapcsolatot. Folyamatosan megállítják az arra haladó kamionokat és 

megtörténik az átirányítás. 

 

Továbbá szeretné bejelenteni, hogy a képviselő-testület úgy döntött a jövőben nem kerül sor a 

képviselő-testületi ülések felvételére. Az üléseket követően összefoglaló formájában 

tájékoztatják a lakosságot a döntéshozatalokról. 

 

 

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

16.25 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

 

  Veres Imre     dr. Orova Dániel 

  polgármester                jegyző 


