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e-mail: nagydorogonk@axelero.net



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

35/2009.(IV.08.) ÖH. számú határozat Ad-hoc Bizottság létrehozásáról a helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatására vonatkozó 2009. évi pályázati
döntéshozatalra.

36/2009.(IV.08.) ÖH. számú határozat Az Óvodai Szülői Munkaközösség feladatai
ellátásának támogatása tárgyában.

37/2009.(IV.08.) ÖH. számú határozat A gyermekétkeztetés vonatkozásában Bikács
Község Önkormányzatának Képviselő-
testületével megállapodás megkötéséről.

38/2009.(IV.08.) ÖH. számú határozat Az Önkormányzat 2009. évi
közfoglalkoztatási tervének elfogadása.

39/2009.(IV.08.) ÖH. számú határozat Megállapodás a közcélú foglalkoztatást
megelőző foglalkozás-egészségügyi
vizsgálattal kapcsolatos együttműködés
kialakítása tárgyában.

40/2009.(IV.08.) ÖH. számú határozat Megállapodás az aktív korúak ellátásában
részesülő személyekkel kapcsolatos
együttműködések kialakítása, segítése
tárgyában.

41/2009.(IV.08.) ÖH. számú határozat Állásfoglalás a Tolna Megyei Önkormányzat
egyes szociális intézményei átszervezéséről

42/2009.(IV.08.) ÖH. számú határozat A KEOP. 7.1.3.0. „ Ivóvízminőség javítása
Nagydorog Nagyközségben” megnevezésű
pályázathoz szükséges önerő biztosításáról,
valamint a 89/2007. (XI.26.) Öh. számú
határozat módosításáról.

43/2009.(IV.08.) ÖH. számú határozat A közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó
munkáltatói jogok átruházásáról.
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotta:

Nagydorog Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-
testületének 6/2009.(IV.08.) ÖR.
rendelete

az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 17.) ÖR.
rendelet módosításáról

Hatálybalépés napja:
2009. 04. 08.

Nagydorog Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-
testületének 7/2009.(IV.08.) ÖR.
rendelete

a helyi önszerveződő
közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről

Hatálybalépés napja:
2009. 04.08.

Nagydorog Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-
testületének 8/2009.(IV.14.) ÖR.
rendelete

a gyermekvédelem helyi
rendszeréről

Hatálybalépés napja:
2009.04.15.

Nagydorog Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-
testületének 9/2009.(IV.14.) ÖR.
rendelete

a Széchényi Sándor
Általános Iskola és Óvoda
étkezdéjében biztosított
felnőtt vendégétkeztetés
árainak megállapításáról

Hatálybalépés napja:
2009.04.15.
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. április
8-án 16.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: Dobri István polgármester,
Veres Imre alpolgármester,
Bartha Gergely,
Böndörné Jaksa Judit,
Hosnyánszki Jánosné,
Kajári Gábor,
Kishonti János,
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 úr előre nem látható ideig tartó akadályoztatás miatt a Képviselő-testület ülésén
nem tud részt venni. Hahn Róbert 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 :

Napirendi javaslat:

1./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása. (Írásos előterjesztés)
Előadó: Dobri István polgármester

2./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendeletének
megalkotása. (Írásos előterjesztés)
Előadó: Dobri István polgármester

3./ Javaslat a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására vonatkozó
döntéshozatalra jogosult Ad-hoc Bizottság létrehozására. (Írásos előterjesztés)
Előadó: Dobri István polgármester

4./ Javaslat az Óvodai Szülői Munkaközösség pénzügyi támogatására. (Írásos
előterjesztés)
Előadó: Dobri István polgármester
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5./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletének megalkotása. (Írásos
előterjesztés)
Előadó: Dobri István polgármester

6./ A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda étkezdéjében biztosított felnőtt
vendégétkeztetés árainak megállapításairól szóló rendelet megalkotása. (Írásos
előterjesztés)
Előadó: Dobri István polgármester

7./ Javaslat megállapodás megkötésére Bikács Község Önkormányzata Képviselő-
testületével a gyermekétkeztetés vonatkozásában.
(Írásos előterjesztés)
Előadó: Dobri István polgármester

8./ Az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása. (Írásos
előterjesztés)
Előadó: Dobri István polgármester

9. / A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal megkötendő megállapodások
elfogadása. (Írásos előterjesztés)
Előadó: Dobri István polgármester

10. / Állásfoglalás a Tolna Megyei Önkormányzat egyes szociális intézményei
átszervezéséről. (Írásos előterjesztés)
Előadó: Dobri István polgármester

11./ Pályázati önrész biztosítása a KEOP.7.1.3.0. „ Ívóvízminőség javítás Nagydorog
Nagyközségben” megnevezésű pályázat benyújtásához. (Írásos előterjesztés)
Előadó: Dobri István polgármester

12./ A közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkáltatói jogok átruházása.
(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./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2009. február 16-án
az eredeti költségvetés 602 423 e Ft főösszeggel és 30 236 e Ft forráshiánnyal került
elfogadásra.

Az I. rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 602 123 e Ft, a forráshiány 29 936 e Ft.
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Az előirányzat módosítások saját hatáskörben történnek. Az alaprendelethez képest a
módosításokat a kiküldött rendelet-tervezet tartalmazza.
Felkéri Szabó József Csabánét a Pénzügyi Bizottság levezető elnökét, hogy ismertesse a
bizottság javaslatát.

Szabó József Csabáné : A Pénzügyi Bizottság a 2009. évi költségvetési rendelet módosítást
megtárgyalta, és egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a mellékelt
előterjesztés alapján.

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjenek!

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2009. (IV.08. ) ÖR. rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 17.) ÖR. rendelet
módosításáról

A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. 04.08.

2./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendeletének
megalkotása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló törvény kimondja a
következőket: „A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság
önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.” A települések
többségénél az önszerveződő közösségek az önkormányzat költségvetésében pénzügyi
támogatást is kapnak. Az erre vonatkozó testületi döntéssel szemben elvárható, hogy a
döntéshozatal valamennyi önszerveződő közösség számára egyenlő esélyeket teremtve
történjék. Erre kiváló lehetőséget teremt a pályázati rendszer alkalmazása.

Az önkormányzat e tárgyban rendelkezik hatályos rendelettel, melyet 2008. év áprilisában, a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény hatálybalépésekor indokolt
lett volna felülvizsgálni, ugyanis meglehetősen szigorú összeférhetetlenségi szabályokat
vezetett be. Emiatt különösen az elbírálás szabályait és szervezeti rendjét célszerű
megváltoztatni.

Elképzelhető az a megoldás is, hogy a képviselő-testület az éves költségvetésről szóló
rendeletben keretösszegeket állapít meg, és a felhasználásukról való döntésre felhatalmaz egy
ad-hoc bizottságot. Ebben az esetben a támogatások megállapításáról az ad-hoc bizottság
dönthet, de csak úgy törvényes, ha a pályázatok benyújtásának rendjét, a bizottsági
döntéshozatal feltételeit a képviselő-testület állapítja meg.
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Kishonti János: Nem ért egyet a rendelet tervezet azon pontjával, miszerint a támogatás
felhasználásra nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt támogatás összegét a
pályázó köteles visszafizetni.
A Polgárőrség esetében fennmaradó pénzmaradvány egyenruhák vásárlására lett tartalékolva.

Kajári Gábor: A pályázók elszámoltatása a 2009. évi önkormányzati támogatás összegére
vonatkozik. A korábbi évek, illetve más jellegű támogatások visszafizetését ezen rendelet nem
szabályozza.

Szabó József Csabáné: Bármely fenntartó, illetve intézmény által beadott pályázat esetében a
támogatás végső időpontját követően – számlákkal alátámasztva - el kell számolni az elnyert
összeg felhasználásáról. Abban az esetben, ha az elszámolás nem történik meg, a pályázónak
a támogatást vissza kell fizetni.

Kishonti János: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendelet tervezet ezen
bekezdésének utolsó két mondata ne kerüljön elfogadásra, továbbá, hogy a döntéshozatalra ne
legyen létrehozva ad-hoc bizottság.

Dobri István polgármester: szavazásra teszi fel Kishonti János képviselő úr módosító
indítványát, miszerint a rendelet tervezet a 4.§ (7) bekezdésének utolsó két mondata nélkül
kerüljön elfogadásra.

A Képviselő-testület Kishonti János képviselő módosító indítványát 3 igen szavazattal, 5 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította.

Dobri István polgármester: szavazásra teszi fel Kishonti János képviselő úr módosító
indítványát, miszerint a pályázatok elbírálása a képviselő-testület által történjen, ne kerüljön
átruházása egy ad-hoc bizottságra.

A Képviselő-testület Kishonti János képviselő módosító indítványát 1 igen szavazattal, 7 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította.

Dobri István polgármester: Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet
megalkotni szíveskedjenek!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő
rendeletet alkotja:

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2009. (IV.08. ) ÖR. rendelete

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. április 08.

Dobri István polgármester: Szünetet rendel el annak érdekében, hogy az előbb megalkotott
két rendelet kihirdetése megtörténhessen.

SZÜNET
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Dobri István polgármester: Szünetet követően megállapítja, hogy valamennyi képviselő
visszaérkezett az ülésterembe, így jelen van 8 képviselő, a képviselő-testület határozatképes.

3./ Javaslat a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására vonatkozó
döntéshozatalra jogosult Ad-hoc Bizottság létrehozására.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Az Ad-hoc Bizottság tagjaivá megválasztandó képviselők hozzájárultak
megválasztásuk nyilvános ülésen történő megválasztásához, hozzájáruló nyilatkozatuk a

jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról szóló
önkormányzati rendelet alapján a Képviselő-testület az adott évi pályázatok elbírálására és a
támogatási keret felosztására három tagú ad-hoc bizottságot hoz létre lehetőség szerint olyan
személyekből, akik a támogatás odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalában nem
minősülnek összeférhetetlennek.
Az Ad-Hoc Bizottság összetételét a polgármester a helyben szokásos módon nyilvánosságra
hozza.

Az idei évben az ad-hoc bizottságot a rendelet kihirdetését követő 3 napon belül kell
megválasztani, az ad-hoc bizottság a 2009. évben a megalakulását követő 10 napon belül
hozza meg a döntését.

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának a Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete alapján ideiglenes bizottságot a
Képviselő-testület egy-egy adott feladat végrehajtására, megbízatás teljesítésére hoz létre. Az
ideiglenes bizottság elnökének és tagjainak ebbéli megbízatása a feladat végrehajtásával, a
megbízatás teljesítésével automatikusan megszűnik.

Szabó J. Csabáné, Böndörné Jaksa Judit és Hahn Róbert: bejelentik személyes
érintettségüket.

Dobri István polgármester: Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak először Szabó J.
Csabáné, Böndörné Jaksa Judit és Hahn Róbert képviselők döntéshozatalból való kizárása
tárgyában.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül Szabó J.
Csabáné képviselőt a döntéshozatalból nem zárja ki.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül Böndörné Jaksa
Judit képviselőt a döntéshozatalból nem zárja ki.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül Hahn Róbert
képviselőt a döntéshozatalból nem zárja ki.

Dobri István polgármester: Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek!

Szabó J. Csabáné és Böndörné Jaksa Judit képviselők a szavazásban nem vettek részt.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:

35/2009. (IV. 08.) Öh. számú határozat
Ad-hoc Bizottság létrehozásáról a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatására vonatkozó 2009. évi pályázati döntéshozatalra

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. §-a (1) bekezdésében, továbbá
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának a Nagydorog Nagyközség
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 8/2003.(IV.22.) ÖR sz.
rendeletének 54. §-ának (2) bekezdésében, továbbá a Nagydorog Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatásáról szóló 7/2009. (IV. 8.) ÖR. rendeletének 4. §-a (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatására vonatkozó 2009. évi pályázati döntéshozatalra Ad-hoc Bizottságot
hoz létre.

2. Az Ad-hoc Bizottság

elnökévé: Szabó J. Csabáné képviselőt
tagjaivá: Böndörné Jaksa Judit képviselőt

Hahn Róbert képviselőt
választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobri István polgármester

4./ Javaslat az Óvodai Szülői Munkaközösség pénzügyi támogatására.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: Lendvai Gyöngyi, az Óvodai Szülői Munkaközösség vezetője
támogatás iránti kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz. Az Óvodai Szülői
Munkaközösség nem minősül helyi önszerveződő közösségnek, mivel nem az egyesülési
jogról szóló törvény szerinti társadalmi szervezet, de számos közérdekű feladatot látnak el.
Ezekhez kérik az önkormányzat anyagi támogatását.
Az Óvodai Szülői Munkaközösség vezetője nyilatkozott, miszerint a támogatás
vonatkozásában nem áll fenn az összeférhetetlenség, illetve érintettség.
A Pénzügyi Bizottság 100 000,- Ft-os támogatásra tett javaslatot.

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

Kéri a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy és a csatolt határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek!
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:

36/2009. (IV. 08.) Öh. számú határozat
az Óvodai Szülői Munkaközösség feladatai ellátásának támogatása tárgyában

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvodai Szülői
Munkaközösség feladatai ellátásához Lendvai Gyöngyi részére a 2009. évre a tárgyévi
költségvetés terhére 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint összegű támogatást biztosít.

2. A Képviselő-testület felhívja a támogatott figyelmét, hogy a támogatást 2009.
december 31-ig köteles felhasználni, továbbá arra is, hogy a támogatás kizárólag a
támogatási kérelemben megjelölt célra történhet. A támogatás felhasználására nyitva
álló határidő lejártát követően a fel nem használt támogatás összegét a támogatott
köteles visszafizetni.

A támogatott a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. E
kötelezettségének 2010. január 31-ig írásban köteles eleget tenni. Az elszámolási
kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok másolatának
benyújtásával teljesíthető.

3. Amennyiben támogatott a 2. bekezdés szerinti kötelezettségeinek az ott meghatározott
határidőben nem tesz eleget, támogatott újabb támogatásban nem részesülhet.

4. Az Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltaknak
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
közzétételéről gondoskodjon, továbbá, hogy a támogatottat a határozatban foglaltakról
értesítse.

Határidő: azonnal, a 4. pont vonatkozásában: 5 munkanapon belül

Felelős: Dobri István polgármester

5./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló rendeletének megalkotása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Dobri István polgármester: A mellékelt előterjesztés és rendelet-tervezet részletesen
tartalmazza a rendeletalkotáshoz szükséges információkat.

Kishonti János: A rendelet tervezet 2. oldalán, a 3. §-ban tájékoztatást kapunk a támogatás
feltételeiről. Ezen feltételek megléte mellett milyen mértékű lehet a támogatás?

dr. Sátor Vera jegyző: A támogatás összege 5.000,- Ft-tól 20.000,- Ft-ig terjedhet, igazodva
a kérelmező rászorultságához. Ez a támogatás viszont nem gyakori, mert a szülők ilyen
esetekben inkább átmeneti segélyt kérnek.

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelet-tervezetet megalkotni és elfogadni
szíveskedjenek!

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2009. (IV.14. ) ÖR. rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről
A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. 04.15.

6./ A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda étkezdéjében biztosított felnőtt
vendégétkeztetés árainak megállapításairól szóló rendelet megalkotása. ( Írásos
előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda 2009. március
18-án eljuttatta a Polgármesteri Hivatalhoz az iskola étkezdéjében megvalósuló
gyermekétkeztetés javasolt térítési díjait, valamint az ugyanott vállalkozási alapon biztosított
felnőtt vendégétkeztetés árait.
A felnőtt vendégétkeztetés nem a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátás, így az abban foglalt rendeletalkotási
felhatalmazás arra nem terjed ki. Az előállított étel ugyan nem hatósági áras termék, a
forgalmazás teljes egészében vállalkozói alapon történik, annak ellenértéke fenntartói
megállapítást igényel.

Szabó József Csabáné: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a felnőtt vendégétkeztetés
árainak emelését az infláció mértéke befolyásolja - és indokolttá teszi-, mely a költségvetésre
is kihatással van.

A rendelet elfogadását követően április 15-től kerül sor az új árak alkalmazására.

Böndörné Jaksa Judit: Aránytalanul magasnak tartja a vendégétkeztetésre vonatkozó
áremelést.

Dobri István polgármester: Egyetért Képviselő- asszony hozzászólásával. Javasolja az
Igazgató Asszonynak, hogy a jövőben ne egy nagy áremelés legyen, hanem többször kerüljön
a képviselő-testület elé a kisebb emelésekre vonatkozó javaslat.

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek!

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
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Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2009. (IV.14. ) ÖR. rendelete

A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda étkezdéjében biztosított felnőtt
vendégétkeztetés árainak megállapításáról.

A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. április 15.

7./ Javaslat megállapodás megkötésére Bikács Község Önkormányzatának
Képviselő-testületével a gyermekétkeztetés vonatkozásában.
Előadó: Dobri István polgármester

Dobri István polgármester: Bikács Község Polgármestere azzal keresett meg, hogy mivel az
ÁNTSZ illetékes intézetének ellenőrei az óvodai étkeztetés megoldását Bikácson
szabálytalannak ítélték meg, ezért a jövőben – az ebédhez hasonlóan a tízórai esetében is –
Nagydorogról történő kiszállítással szeretnék azt biztosítani.

A fentiekre tekintettel javaslom a megállapodás megkötését, melynek alapján mind a tízórai,
mind az ebéd, mid pedig az uzsonna előállítását és kiszállítását a Bikács Község
Önkormányzatának Képviselő-testületével is közösen fenntartott Széchényi Sándor Óvoda- és
Általános Iskola étkezdéjében végeznék.

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.

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

37/2009. (IV. 08.) Öh. határozat
a gyermekétkeztetés vonatkozásában Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-
testületével megállapodás megkötéséről

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bikács Község
Önkormányzatának Képviselő-testületével a gyermekétkeztetés tárgyában
megkötendő, a jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodást elfogadja, a
jelen határozat 2. pontjában foglaltak figyelembe vételével.

2. A képviselő-testület a megállapodásban foglaltakat 2009. augusztus hónapban
felülvizsgálja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dobri István polgármester

8./ Az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Dobri István polgármester: Az „Út a munkához” program megvalósításának kulcseleme a
közfoglalkoztatás megszervezése, amely a települési önkormányzatok feladata.
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Az aktív korúak ellátására jogosult személlyel közcélú munkára legalább évi 90 munkanapra
és legalább napi hat órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaviszonyt létesíteni.
A közfoglalkoztatásban résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak.
A közfoglalkoztatási terv egyéves időtartamra szól, amelyben az önkormányzatok
meghatározzák azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben
közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, valamint az egyes feladatok ellátásához
szükséges létszámot, a feladatok várható ütemezését és a megvalósításhoz szükséges
költségeket.
A terv elfogadása évente február 15-éig, 2009. évben április 15-éig a települési önkormányzat
képviselő testületének a feladata. A közfoglalkoztatási terv módosítható, ha érvényességének
időtartama alatt az előírások szerinti körülményekben lényeges változás következik be.
Február 15 - től kerül sor a közfoglalkoztatásra. A foglalkoztatottak döntő többsége
megfelelően végzi a munkáját.

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

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

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

38/2009. (IV.08. ) Öh. számú határozat

az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2009. évi közfoglalkoztatási tervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint
elfogadja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervet a
Magyar Államkincstárnak és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Paksi
Kirendeltségének küldje meg.

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: az elfogadást követő 5 napon belül

Felelős: Dobri István polgármester

9./ A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal megkötendő megállapodások
elfogadása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ megküldte
önkormányzatunk részére a csatolt kettő megállapodás tervezetet.

Megállapodás a közcélú foglalkoztatást megelőző foglalkozás-egészségügyi vizsgálattal
kapcsolatos együttműködés kialakítása tárgyában:

Mivel a közfoglalkoztatás munkaviszony keretében történik, a foglalkozás-egészségügyi
vizsgálat elvégzése kötelező.
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„Azt a személyt, akinek a települési önkormányzat közcélú munkát ajánlott fel, az állami
foglalkoztatási szerv küldi el a közcélú foglalkoztatáshoz szükséges foglalkozás-egészségügyi
vizsgálatra. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díját az állami foglalkoztatási szerv
téríti meg a vizsgálatot végző szerv részére.”

A fentiek gyakorlati megvalósításához szükséges az említett megállapodás megkötése.

Megállapodás az aktív korúak ellátásában részesülő személyekkel kapcsolatos
együttműködések kialakítása, segítése tárgyában:

Az Flt. az általános rendelkezések között meghatározza a munkaerőpiac szereplőinek,
illetőleg a foglalkoztatáspolitikára hatással lévő szerveknek a foglalkoztatáspolitikai
feladatait. A jövőben ezen a területen kiemelt szerepet kapnak a települési önkormányzatok.
Ennek megfelelően a feladatok kiegészülnek az álláskeresők részére közmunka, valamint
közcélú munka szervezésére, valamint a közfoglalkoztatási terv elkészítésére vonatkozó
feladatokkal.

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

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

39/2009. (IV. 08. ) ÖH. számú határozat
Megállapodás a közcélú foglalkoztatást megelőző foglalkozás-egészségügyi vizsgálattal
kapcsolatos együttműködés kialakítása tárgyában

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közcélú
foglalkoztatást megelőző foglalkozás-egészségügyi vizsgálattal kapcsolatos
együttműködés kialakítása tárgyában a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központtal, valamint a foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatóval
megkötendő megállapodást az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobri István polgármester

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

40/2009. (IV. 08.) ÖH. számú határozat
Megállapodás az aktív korúak ellátásában részesülő személyekkel kapcsolatos
együttműködések kialakítása, segítése tárgyában

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az aktív
korúak ellátásában részesülő személyekkel kapcsolatos együttműködések
kialakítása, segítése tárgyában a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi
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Központtal megkötendő megállapodást az előterjesztés mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobri István polgármester

10. Állásfoglalás a Tolna Megyei Önkormányzat egyes szociális intézményei
átszervezéséről.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: A Tolna Megyei Önkormányzat az általa fenntartott szociális
intézmények működésének racionálisabbá tétele érdekében létre kívánja hozni a jelenlegi
Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon (Bonyhád), a Csilla von Boeselager Otthon (Alsótengelic),
a Fogyatékosok Otthona (Pálfa), a Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (Regöly-
Majsapuszta), a Hétszínvilág Otthon (Szekszárd), a Mechwart András Otthon (Belecska), a
Szent András Otthon (Dunaföldvár), továbbá a Szivárvány Idősek Otthona (Bátaszék)
integrációjával a Tolna Megyei Önkormányzat új, egységes szociális intézményét.

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

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-a (1) bekezdésének k) pontja
értelmében 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 hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

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

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

41/2009. (IV. 08.) Öh. számú határozat

állásfoglalás a Tolna Megyei Önkormányzat egyes szociális 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 535-2/2009. számon
iktatott, 2009. március 16-án kelt vélemény kérésében ismertetett, a Tolna Megyei
Önkormányzat által fenntartott szociális intézmények tervezett átszervezésével.

Határidő: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének értesítésére: 2009. április
17.
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Felelős: Dobri István polgármester

11./ Pályázati önrész biztosítása a KEOP.7.1.3.0. „Ivóvízminőség javítás Nagydorog
Nagyközségben” megnevezésű pályázat benyújtásához.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: A szerződés megkötéséhez szükséges értesítés érkezett a
tárgyban megjelölt pályázati anyaggal kapcsolatban, melynek 15 napon belül kell eleget tenni.
A Képviselő-testület 89/2007, (XI:26. ) Öh. számú határozatában hozott döntést a pályázati
önerő biztosításáról, melyben nem került rögzítésre az önerő összege.
Az elnyert támogatás 5 780 000,- Ft, míg a projekt összköltsége 8 160 000,- Ft.

Böndörné Jaksa Judit: Összességében az Áfa mely költséghez kapcsolódik?

Dobri István polgármester: Az Áfa az elnyert támogatásra, valamint a vállalt önrészre
vonatkozik.

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy az írásos anyaggal kapcsolatban több
hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjenek!

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

42/2009. (IV.08. ) Öh. számú határozat:

a KEOP. 7.1.3.0. „ Ivóvízminőség javítás Nagydorog Nagyközségben” megnevezésű
pályázathoz szükséges önerő biztosításáról, valamint a 89/2007. (XI.26.) Öh. számú
határozat módosításáról

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 89/2007. (XI.26.) Öh.
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A határozat második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„ A KEOP. 7.1.3.0. „Ivóvízminőség javítás Nagydorog Nagyközségben” megnevezésű
pályázat előkészítéséhez és megvalósításához szükséges önerőt, azaz

1 020 000,- Ft önrész + 1 360 000,- Ft ÁFA összegét, tehát mindösszesen 2 380 000,- Ft-ot

a Képviselő-testület a projektben meghatározott ütemezésben az éves költségvetési
rendeletében biztosít.”

Határidő: 2009. április 23.
Felelős: Dobri István polgármester
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12./ A közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkáltatói jogok átruházása.
Előadó: Dobri István polgármester
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
rögzíti, hagy a közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata.

Ennek megfelelően az önkormányzattal munkaviszonyban álló közcélú foglalkoztatottak
tekintetében a munkáltatói jogok is a képviselő-testületet illetik meg. A gyakorlati kivitelezés
szempontjából célszerű lenne ezen feladatok elvégzését a polgármesterre átruházni, egyúttal
munkajogi szempontból jóváhagyni e körben megtett intézkedéseit.

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

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

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

43/2009. (IV. 08.) Öh. számú határozat
a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkáltatói jogok átruházásáról
Nagydorog nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
munkáltatói jogokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §-ának (3)
bekezdése alapján 2009. április 9-i hatállyal határozatlan időtartamra átruházza a
polgármesterre, egyidejűleg jóváhagyja a polgármesternek 2009. április 8-ig az e körben tett
valamennyi intézkedését és jognyilatkozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobri István polgármester

Mivel más bejelentés nem hangzott el, Dobri István polgármester a képviselő-testület
ülését 17.30 órakor befejezettnek nyilvánítja.

Kmft.

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


