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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi határozatokat fogadta el:

22/2009.(III. 03.)ÖH. számú határozat Nagydorog Nagyközség Önkormányzata
Eseti Beszerzési Szabályzata elfogadásáról

23/2009.(III. 03.)ÖH. számú határozat a közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásához
szükséges önerő biztosításáról

24/2009.(III. 03.)ÖH. számú határozat az óvodai jelentkezés módjáról és
időpontjáról, továbbá az iskolai beiratkozás
időpontjáról

25/2009.(III. 03.)ÖH. számú határozat állásfoglalás a Tolna Megyei Önkormányzat
egyes közoktatási intézményei
átszervezéséről

mailto:nagydorogonk@axelero.net
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2009. 03. 03-án 16.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli üléséről

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

Jelen vannak: Dobri István polgármester,
Veres Imre alpolgármester,
Bartha Gergely,
Böndörné Jaksa Judit,
Hahn Róbert,
Hosnyánszki Jánosné,
Kajári Gábor,
Szabó J. Csabáné képviselők

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Sátor Vera  jegyző

Dobri István polgármester: a képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert a megválasztott 10 fő képviselőből 8 fő jelen van.
Jankovics László képviselő előre nem látható ideig tartó akadályoztatás miatt a Képviselő-
testületi ülésén nem tud részt venni.
Kishonti János képviselő távolmaradását előzetesen bejelentette.
Javasolja az írásos meghívóval azonos napirend elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint:

N A P I R E N D :

1./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának az Európai Unióból származó
forrásból támogatott közbeszerzésekre, valamint közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzésekre alkalmazandó Eseti Beszerzési Szabályzatának elfogadása.
( Írásos előterjesztés)
Előadó: Dobri István polgármester

2./ Pályázati önrész biztosítása a közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásához. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

3./ Az óvodai jelentkezés módjának és időpontjának, továbbá az iskolai beiratkozás
időpontjának meghatározása. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester
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4./ Állásfoglalás a Tolna Megyei Önkormányzat egyes közoktatási intézményei
átszervezéséről. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

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

1./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának az Európai Unióból származó
forrásból támogatott közbeszerzésekre, valamint közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzésekre alkalmazandó Eseti Beszerzési Szabályzatának elfogadása.
Előadó: Dobri István polgármester

Előadó: Dobri István polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Az érintettek a napirendi pont nyilvános ülésen való tárgyalásához írásban hozzájárultak,
hozzájáruló nyilatkozatuk a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Előkészítő és Bíráló
Bizottságba történő beválasztáshoz a Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete nyilvános ülésén történő tárgyaláshoz az érintettek által a hozzájáruló nyilatkozatok
aláírásra kerültek
A februári képviselő-testületi ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy a szennyvízberuházás
kivitelezőjének kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást a Deák Ügyvédi Iroda
folytassa le.
A felkért szakértő elkészítette az eseti szabályzatot, amely az Európai Unióból származó
forrásból támogatott közbeszerzésekre, valamint közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre
alkalmazandó lesz, a képviselő-testület általi elfogadása esetén.
Mivel az általános szabályzat a felelősségi rendet nem elég pontosan rögzíti, a szakértő
javasolta, hogy kimondottan az Európai Uniós forrásból származó beszerzések – köztük a
szennyvízberuházás – esetében a képviselő-testület fogadjon el eseti, kifejezetten ezen
beszerzésekre vonatkozó szabályzatot.

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Célszerűnek tartaná azon személyek esetében, akik
érintettek a közbeszerzési eljárásban, a Közbeszerzési törvény megismerését.

dr. Sátor Vera jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2009. április 01-tól a
törvény gyökeresen meg fog változni, továbbá, hogy a felkért szakértő felelősséggel tartozik a
közbeszerzés terén.

Dobri István polgármester: Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban több
hozzászólás, kiegészítés nem történt.

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

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
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22/2009. (III. 3.) Öh. számú határozat

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Eseti Beszerzési Szabályzata elfogadásáról

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség
Önkormányzata Eseti Beszerzési Szabályzatát az előterjesztés mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobri István polgármester

2./ Pályázati önrész biztosítása a közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásához.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Dobri István polgármester: A Magyar Közlöny 2009/23. számában megjelent az
önkormányzati miniszternek a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes
feltételeiről szóló rendelet.
Támogatást lehet igényelni az óvodai feladatot ellátó intézmény esetében a feladat-ellátási
helyek épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre,
akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre, valamint eszközbeszerzésre.
A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke intézményenként 20 millió forint,
melynek maximum 20 %-áig engedélyezett az eszközbeszerzés.
A pályázatnak tartalmaznia kell az intézményi társulás székhely önkormányzatának
képviselő-testületi határozatát a szükséges önerő biztosításáról.
Javasolja, hogy a Széchenyi Sándor Általános Iskola és Óvoda II. sz. óvoda (Nagydorog,
Görgey u. 9. szám alatti épület) rekonstrukciós munkálatainak támogatásához kerüljön
benyújtásra pályázat. A beruházás tervezett összköltsége kb. 25.000.000,- Ft, melynek 20 %-
át szükséges önerőként biztosítani.

Veres Imre: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtásának határideje
március 13-ról március 27-re módosult.

Böndörné Jaksa Judit : Az írásbeli és a szóbeli előterjesztésben is tájékoztatást kaptunk a
támogatás, illetve a tervezett összköltség mértékéről.
A benyújtott pályázat esetében, ha nem a maximális mérték kerülne elnyerésre, az
önkormányzat kevesebb támogatással is megoldhatóvá tenné a felújítást?

Dobri István polgármester: Természetesen kevesebb támogatás esetén is megkezdjük az
óvoda felújítását. Ebben az esetben elsődlegesen a tetőszerkezet cseréjére kerülne sor.

Dobri István polgármester: Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban több
hozzászólás, kiegészítés nem történt.
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek!

A képviselő-testület 8  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

23/2009. (III. 3.) Öh. számú határozat
a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló pályázat
benyújtásához szükséges önerő biztosításáról
1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati

miniszternek a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése,
valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelete alapján pályázatot kíván benyújtani a Széchenyi
Sándor Általános Iskola és Óvoda II. sz. óvodája (Nagydorog, Görgey u. 9.) épület
rekonstrukciós munkálatainak támogatására.

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott pályázathoz szükséges ………..,- Ft
önerő biztosítására kötelezettséget vállal.

Határidő: 2009. március 13.

Felelős: Dobri István polgármester

3./ Az óvodai jelentkezés módjának és időpontjának, továbbá az iskolai beiratkozás
időpontjának meghatározása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Dobri István polgármester: A közoktatásról szóló törvény alapján az iskolába a tanköteles
tanulókat az első évfolyamra a községi, városi, fővárosi kerületi, megyei jogú városi
önkormányzat által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott
időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, továbbá a nagyobb létszámú
gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról. Az óvoda - a fenntartó által
meghatározottak szerint - az óvodai jelentkezés idejét és módját - a határidő előtt legalább
harminc nappal - köteles nyilvánosságra hozni.

Az MKM rendelet alapján a szülő március 1-je és április 30-a között - az önkormányzat által
meghirdetett időpontban - köteles beíratni tanköteles gyermekét a lakóhelye szerint illetékes
vagy a választott iskola első évfolyamára. Az iskola a beiratkozás idejét a határidőt
megelőzően legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni.

Az óvodai jelentkezés időpontjára a jogszabály nem tartalmaz rendelkezést. Az iskolai
beiratkozást viszont meghatározott időtartamhoz (március 1-április 30) köti, azzal, hogy
mindkét esetben a fenntartó által megszabott időpontot megelőzően legalább 30 nappal az
intézmény köteles azt nyilvánosságra hozni.
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Dobri István polgármester: Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
hozzászólás, kiegészítés nem történt.

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

A képviselő-testület 8  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

24/2009. (III. 3.) Öh. számú határozat

az óvodai jelentkezés módjáról és időpontjáról, továbbá az iskolai beiratkozás
időpontjáról

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Széchényi Sándor
Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogainak gyakorlója, a 2009/2010-es nevelési és illetve
tanév vonatkozásában az intézményben

1. az óvodai jelentkezés módját az alábbiakban határozza meg:

A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen szóban közölheti az
óvodavezetővel, mellékelnie kell a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben
előírt dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek adatait az óvodavezető az
óvodai felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba.

2. az óvodai jelentkezés időpontját az alábbiakban határozza meg:

2009. május 4-6.

3. az iskolai beiratkozás időpontját az alábbiakban határozza meg:

2009. április 20-21.

Határidő: azonnal

a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az iskolai beiratkozás időpontjának
nyilvánosságra hozására a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
szerint

Felelős: Dobri István polgármester

a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az iskolai beiratkozás időpontjának
nyilvánosságra hozásáért: Szabó József Csabáné igazgató
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4./ Állásfoglalás a Tolna Megyei Önkormányzat egyes közoktatási intézményei
átszervezéséről.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Dobri István polgármester: A Tolna Megyei Önkormányzat az általa fenntartott közoktatási
intézmények működésének racionálisabbá tétele érdekében létre kívánja hozni a jelenlegi
Berkes János Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (Zomba-
Paradicsompuszta), Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális Szakiskola (Iregszemcse), a
Speciális Óvoda (Szekszárd) valamint a Pedagógiai Szakszolgálat integrálásával a Tolna
Megyei Önkormányzat Egységes Módszertani Intézményét. Ezzel egyidejűleg a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság az Általános Művelődési Központ tagintézménye
lesz. A Móra Ferenc Általános Iskolát (Dombóvár) várhatóan átveszi a dombóvári
önkormányzat.

A megyei közgyűlés 2009. március végén megtartandó ülésén kívánja megtárgyalni a fenti
átszervezést.

A települési önkormányzat át nem ruházható hatáskörébe tartozik az állásfoglalás megyei
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Dobri István polgármester: Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
hozzászólás, kiegészítés nem történt.

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

A képviselő-testület 8  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

25/2009. (III. 3.) Öh. számú határozat

állásfoglalás a Tolna Megyei Önkormányzat egyes közoktatási intézményei
átszervezéséről

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-a (1) bekezdésének k) pontjában biztosított hatáskörében
eljárva egyetért a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 338/2009. számon
iktatott, 2009. február 20-án kelt vélemény kérésében ismertetett, a Tolna Megyei
Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények tervezett átszervezésével.

Határidő: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének értesítésére: 2009. március
20.

Felelős: Dobri István polgármester
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A Képviselő testület részéről több hozzászólás bejelentés nem hangzott el, Dobri István
polgármester a képviselő-testület ülését 17.00 órakor befejezettnek nyilvánítja.

Kmf

Dobri István sk. dr. Sátor Vera sk.
polgármester jegyző


