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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:

44/2009. (IV. 21.) Öh. számú határozat
a 2008. évi belső ellenőrzési jelentés
elfogadása

45/2009. (IV. 21.) Öh. számú határozat
a költségvetési szervek besorolása és alapító
okirataik teljeskörű módosítása tárgyában

46/2009. (IV.21.) Öh. számú határozat
a közösen fenntartott költségvetési szervek
fenntartásáról rendelkező társulási
megállapodások felülvizsgálata tárgyában

47/2009. (IV.21.) Öh. számú határozat
a „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2009.
évi odaítéléséről

48/2009. (IV.21.) Öh. számú határozat az óvoda teljesítményértékelő
dokumentumai módosításának jóváhagyása

49/2009. (IV.21.) Öh. számú határozat a bikácsi 0110 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre
kijelöléséről

50/2009. (IV. 21.) Öh. számú határozat a 12/2009. (II. 3.) ÖH. számú határozat
módosításáról

51/2009. (IV.21.) Öh. számú határozat
a helyi sajtó és közösségi színterek
kampánycélokra történő felhasználása
rendjéről

52/2009. (IV.21.) Öh. számú határozat
A Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítványhoz pályázat benyújtása a  8/2009
(II.26.) ÖM rendelet alapján a Nagydorog,
Görgey utcai óvoda felújítás önrészének
biztosítására.

Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotta:

Nagydorog Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-
testületének
10/2009. (IV. 24. ) ÖR. rendelete

az önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló
4/2008. (II. 27.) Ör.
rendelet módosításáról

Hatályba lép:
2009. április 24.

Nagydorog Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-
testületének
11/2009. (IV.24. ) ÖR. rendelete

az önkormányzat 2008. évi
költségvetési
zárszámadásáról

Hatályba lép:
2009. április 24.

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. április 21-én
16.10 órai kezdettel megtartott 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,
Kishonti János,
Szabó J. Csabáné képviselők

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Sátor Vera jegyző
Balogh Zoltánné gazdasági ügyintéző
Zsinkó Lajos könyvvizsgáló

Dobri István polgármester: a képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert a megválasztott 10 fő képviselőből 9 fő jelen van, Jankovics László
képviselő úr előre nem látható ideig tartó akadályoztatás miatt a Képviselő-testület ülésén
nem tud részt venni.

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint:

N A P I R E N D :

1./ A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

2./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet
megalkotása. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

3./ A 2008. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

4./ Költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálata és teljeskörű módosítása.
( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

5./ A közösen fenntartott költségvetési szervek fenntartásáról rendelkező társulási
megállapodások felülvizsgálata. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester
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6./ A „ Nagydorog Nagyközség Bora „ díj 2008. évi odaítélése ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

7./ Az óvoda teljesítmény értékelő dokumentumai módosításának jóváhagyása.
( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

8./ A bikácsi 0110 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölése. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

9./ A 12/2009. (II.03.) ÖH. számú határozat visszavonása, a nagydorogi 0132/3
hrsz-ú ingatlan ismételt értékesítésre kijelölése. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

10./ A helyi sajtó és közösségi színterek kampánycélokra történő felhasználása
rendjének meghatározása. ( Írásos előterjesztés )
Előadó. Dobri István polgármester

11./ Pályázat benyújtása a Nagydorog Görgey utcai óvoda felújítása pályázati
önrészének biztosítására. ( írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

12./ Egyebek

12.1. Tájékoztató a 2009. évi Falunapok programjáról. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

12.2. Tájékoztatás a Nagydorog-I. homok bányatelkén üzemelő Julianna Bánya üzleti
eredményéről. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

Zárt ülés

1./ Javaslat díszpolgári cím adományozására. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester
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N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :

1./ A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: Az eredeti költségvetés 579.302 e Ft főösszeggel és 20.251 e Ft
forráshiánnyal került elfogadásra.
Az I. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg maradt 579.302 e Ft, jogcímenkénti
összetételében azonban változott.
A II. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 578.855 e Ft, a működési c. hitel
9 080 e Ft.
A III. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg marad 578.855. e Ft, a működési c.
hitel 9.080 Ft, jogcímenkénti összetételében azonban változott.
A IV. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 601.137 e Ft, a működési c. hitel
kiváltásra került.
Az V. rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 627 056 e Ft
Az előirányzat módosítások kormányzati, illetve intézményi hatáskörben történtek. Az előző
rendelet módosításhoz képest a változások az előterjesztésben kimutatásra kerültek.

Dobri István polgármester: Felkéri Kishonti Jánost, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság
javaslatát.

Kishonti János levezető elnök: Az írásos előterjesztés, valamint a rendelet tervezet részletes,
áttekinthető. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítást alkalmasnak tartja és javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadásra.

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2009. (IV. 24. ) ÖR. rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II. 27.) Ör. rendelet
módosításáról

A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. 04.24.
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2./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet
megalkotása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló,
többször módosított törvény meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetési
zárszámadásáról köteles rendeletet alkotni.

A bevételi előirányzatokról összesítve az 1. sz. melléklet nyújt információt a működési célú
bevételeket az 1.a sz. melléklet, a fejlesztési célú bevételeket 1.b. sz. melléklet részletezi.
Az intézményenkénti bevételekről a 2/1., 2/2., 2/3., 2/4., 2/5. sz. mellékletek adnak
tájékoztatást.
Az önkormányzat 2008. évben adósságállománnyal nem rendelkezett, így nem került
csatolásra az adósságállomány kimutatása lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti
bontásban.

Dobri István polgármester: felkéri Kishonti Jánost, hogy ismertesse a Pénzügyi-Bizottság
javaslatát.

Kishonti János levezető elnök: A Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról
szóló rendeletet alkalmasnak tartja és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Zsinkó Lajos okleveles könyvvizsgáló: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2008. évi
egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, valamint a Nagydorog Nagyközség
Önkormányzata 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet
tervezetet hitelesítő záradékkal látta el, mely a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó
kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készült.
Kevés önkormányzatról mondható el, hogy költségvetési többlettel zár.
Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2009. (IV.24. ) ÖR. rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról
A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. 04.24.
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3./ A 2008. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-
ának (10) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést,
valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési
jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, - a zárszámadási
rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti.

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja már 2009. január 19-én
megküldte a mellékelt dokumentumokat, mely azt mutatja, hogy a település működése
rendben van.

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

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:

44/2009. (IV. 21.) Öh. számú határozat
a 2008. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évre vonatkozó éves
ellenőrzési jelentést az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobri István polgármester

4./ Költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálata és teljeskörű módosítása.
( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

Dobri István polgármester: 2009. január 1-jén hatályba lépett a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény. Ezen jogszabály jelentős
mértékben megváltoztatta a költségvetési szervek jogállására és működésére vonatkozó
szabályokat.

Mindezekre tekintettel a költségvetési szervek alapító okiratait 2009. május 15-ig felül kell
vizsgálni és gazdálkodási jogosítványaik körére tekintettel újra be kell sorolni.

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek minősíthető a költségvetési szerv, ha
ellátandó feladata, szakmai tevékenysége összetett, a foglalkoztatottak száma és a
munkamegosztás szervezeti egységekre való tagozódást igényel, jelentős terjedelmű és
összetett gazdálkodási feladatokat lát el,
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a szolgáltatás terjedelme, az ellátottak száma, az ügyfélforgalom volumene, az
alaptevékenység ellátását támogató tevékenységet végző szervezeti egység(ek) működtetése
az önálló gazdálkodást indokolja.

A Polgármesteri Hivatal az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 14. §-a (3) bekezdése alapján önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervként sorolandó be.

A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda is e körbe tartozik, tekintettel arra, hogy a
szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szervezeti egységein kívül gazdasági
szervezettel és vélhetően más támogató funkcionális szervezeti egységekkel /munkaügyi,
jogi, informatikai, fizikai feladatot ellátó stb./ is rendelkezik.

A Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ önállóan működő szervnek sorolandó be,
mert gazdasági szervezettel és egyéb, a szakmai alapfeladata ellátását támogató funkcionális
szervezeti egységekkel sem rendelkezik 2009. szeptember 30-ig el kell végezni a
költségvetési szervek által végzett szakfeladatok felülvizsgálatát is. Célszerű a besorolással
egyidejűleg ezt is megtenni, úgy, hogy az alapító okiratnak még a jelenleg hatályos
szakfeladatokat is rögzítenie kell, az újakkal egyidejűleg.

A fenti módosításokkal együtt a hatályos alapító okiratok hiányosságainak kiküszöbölése is
megtörténik.

2009. június 1-ig módosított alapító okiratokat a Magyar Államkincstár 2009. június 30-ig
bejegyzi a törzskönyvi nyilvántartásba. A módosított alapító okirat a törzskönyvi
nyilvántartásba vétel napjával lép hatályba.

dr. Sátor Vera jegyző: Köszönetet mond a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportjának,
továbbá az intézmények vezetőinek az alapító okiratok elkészítésben nyújtott segítségükért.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy április 28-án kerül sor jegyzői értekezletre, ahol
napirendi pontként megtárgyalásra kerül az alapító okirat elkészítésének konkretizálása,
ebből kifolyólag még adódhat módosítás.

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

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek!
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:

45/2009. (IV. 21.) Öh. számú határozat
a költségvetési szervek besorolása és alapító okirataik teljeskörű módosítása
tárgyában
1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az irányítói

jogkörébe tartozó költségvetési szerveket a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 15-16. §-
aiban foglaltak alapján az alábbiak szerint sorolja be:

1.1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

1.2. A Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ önállóan működő
költségvetési szerv.

1.3. A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.

2. A Képviselő-testület az irányítói jogkörébe tartozó költségvetési szerveket a
Ksztv. 18. §-a alapján az alábbiak szerint sorolja be:

2.1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
közhatalmi költségvetési szerv.

2.2. A Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ közszolgáltató
költségvetési szerv, ezen belül közintézmény.

2.3. A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda közszolgáltató költségvetési
szerv, ezen belül közintézmény.

3. A Képviselő-testület Ksztv. 8. §-ának (2) bekezdése a) pontjában foglaltak
alapján Nagydorog Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát
az alábbiak szerint, teljeskörűen módosítja. Az átfogó módosítást tartalmazó
egységes szöveget a Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletében
foglaltak szerint fogadja el.

„NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA

ALAPÍTÓ OKIRATA

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 8. §-ának (2) bekezdése a) pontjában
biztosított jogkörében eljárva, a Ksztv. 4. §-ának (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján Nagydorog
Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Alapító
Okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei:
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1.1. A költségvetési szerv neve:

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

1.2. Székhelye: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 81.

Telephelyei: 7043 Bikács, Szabadság tér 1.
7047 Sárszentlőrinc, Petőfi u. 22.

2. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat):

Alapította az Ötv. 38. §-ának (1) bekezdése alapján Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 5/1990. (X. 10.) Öh. határozatával. Az alapítás időpontja: 1990. október 10.

3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
törvényben meghatározott feladatok ellátása. (Ötv. 38. §-ának (1) bekezdése)

4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Szakágazat

2009-es szakfeladatrend szerint 2010-es szakfeladatrend szerint

841105 helyi önkormányzatok ,
valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási
tevékenysége

8411 általános közigazgatás

Szakfeladat

2009-es szakfeladatrend szerint 2010-es szakfeladatrend szerint

751153 önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

8411261 önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége



11

Szakfeladat

2009-es szakfeladatrend szerint 2010-es szakfeladatrend szerint

014034 kisegítő mezőgazdasági
szolgáltatás

5221101 közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása

452014 mélyépítőipar (útépítés) 5814001 folyóirat, időszaki kiadvány
kiadása

452025 helyi közutak létesítése,
felújítása

5819001 egyéb kiadói tevékenység

631211 közutak-hidak üzemeltetése 6020001 televízió-műsor összeállítása,
szolgáltatása

701015 saját ingatlan hasznosítás 6820011 lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

751164 helyi kisebbségi önkormányzat
igazgatási tevékenysége

8130001 zöldterület-kezelés

751175 országgyűlési képviselő
választás

8411121 önkormányzati jogalkotás

751186 önkormányzati képviselői
választás

8411141 országgyűlési képviselő
választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

751669 tűzvédelem, katasztrófa-
elhárítás

8411151 önkormányzati képviselő
választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

751834 vízkár elhárítás 8411161 országos, települési és területi
kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

751845 város és községgazdálkodás
szolgáltatás

8411171 európai parlamenti képviselő
választáshoz kapcsolódó
tevékenységek

751856 települési vízellátás és
vízminőség védelem

8411181 országos és helyi népszavazáshoz
kapcsolódó tevékenységek

Szakfeladat

2009-es szakfeladatrend szerint 2010-es szakfeladatrend szerint

751878 közvilágítási feladatok 8411271 települési kisebbségi
önkormányzatok igazgatási
tevékenysége

751922 önkormányzatok elszámolásai 8411321 adóigazgatás

751966 feladatra nem tervezhető
elszámolás

8411331 adó, illeték kiszabása, beszedése,
adóellenőrzés

751999 finanszírozási műveletek
elszámolása

8414011 önkormányzatok közbeszerzési
eljárásainak lebonyolításával
összefüggő szolgáltatások

851219 háziorvosi szolgálat 84140121 közvilágítás

851286 fogorvosi ellátás 8414031 város-, és községgazdálkodási
m.n.s. szolgáltatások

851297 védőnői szolgálat 8419021 központi költségvetési befizetések
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852018 állategészségügyi tevékenység 8600001 egészségügy intézményeinek,
programjainak komplex
fejlesztési támogatása

853311 rendszeres pénzbeni ellátás 8621011 háziorvosi alapellátás
853322 rendszeres gyermekvédelmi

pénzbeni ellátás 8623011 fogorvosi alapellátás

853344 eseti pénzbeni ellátás 8690411 család- és nővédelmi
egészségügyi gondozás

853355 eseti pénzbeni gyermekvédelmi
ellátások 8690421 ifjúság-egészségügyi gondozás

902113 települési hulladékkezelés,
köztisztasági tevékenység 8820001 önkormányzati szociális

támogatások finanszírozása
923215 múzeumi tevékenység 8821111 rendszeres szociális segély
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Szakfeladat

2009-es szakfeladatrend szerint 2010-es szakfeladatrend szerint
924014 sportintézmény és

sportlétesítmények működtetése 8821121 időskorúak járadéka

930316 temetkezés és ehhez kapcsolódó
szolgáltatás 8821131 lakásfenntartási támogatás

normatív alapon
921815 közösségi művelődési

tevékenység 8821141 helyi rendszeres lakásfenntartási
támogatás

923127 közművelődési könyvtár 8821151 ápolási díj alanyi jogon

2010-es szakfeladatrend szerint

8821161 ápolási díj méltányossági alapon

8821171 rendszeres gyermekvédelmi
pénzbeli ellátás

8821181 kiegészítő gyermekvédelmi
támogatás

8821191 óvodáztatási támogatás

8821211 helyi eseti lakásfenntartási
támogatás

8821221 átmeneti segély

8821231 temetési segély

8821241 rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás

8821251 mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása

8821291 egyéb önkormányzati eseti
pénzbeli ellátások

8822021 közgyógyellátás

8822031 köztemetés

2010-es szakfeladatrend szerint

8899421 önkormányzatok által nyújtott
lakástámogatás

8899431 munkáltatók által nyújtott
lakástámogatások

8902161 önkormányzati ifjúsági
kezdeményezések és programok,
valamint támogatásuk

8902221 idősügyi önkormányzati
kezdeményezések és programok,
valamint támogatásuk

8903011 civil szervezetek működési
támogatása

8903021 civil szervezetek program- és
egyéb támogatása

8904411 közcélú foglalkoztatás
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8904421 közhasznú foglalkoztatás

8904431 közmunka

9004001 kulturális műsorok,
rendezvények, kiállítások
szervezése

9101211 könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása

9101221 könyvtári állomány feltárása,
megőrzése, védelme

9101231 könyvtári szolgáltatások

9103011 történelmi hely, építmény, egyéb
látványosság működtetése

9103021 történelmi hely, építmény, egyéb
látványosság megóvása

9105011 közművelődési tevékenységek és
támogatásuk

2010-es szakfeladatrend szerint

9105021 közművelődési intézmények,
közösségi színterek működtetése

9311021 sportlétesítmények működtetése
és fejlesztése

9603021 köztemető-fenntartás és
működtetés

5. A költségvetési szerv illetékességi területe és működési köre:

5.1. Illetékességi területe (a közhatalmi tevékenység vonatkozásában)

- Nagydorog Nagyközség,
- Bikács Község,
- Sárszentlőrinc Község közigazgatási területe.

5.2. Működési köre (a közszolgáltató tevékenység vonatkozásában)

5.2.1.  A 851219 (háziorvosi szolgálat) - a 2010-es szakfeladatrend szerint 8621011 (háziorvosi
alapellátás) – szakfeladat vonatkozásában:

- Nagydorog Nagyközség,
- Bikács Község,
- Pusztahencse Község közigazgatási területe.

5.2.2.  A 851286 (fogorvosi ellátás) - a 2010-es szakfeladatrend szerint 8623011 (fogorvosi alapellátás)
– szakfeladat vonatkozásában:

- Nagydorog Nagyközség,
- Bikács Község,
- Györköny Község,
- Kajdacs Község,
- Pálfa Község,
- Pusztahencse Község,
- Sárszentlőrinc közigazgatási területe.
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5.2.3.  A 851297 (védőnői szolgálat) - a 2010-es szakfeladatrend szerint 8690411 (család- és nővédelmi
egészségügyi gondozás) valamint 8690421 (ifjúság-egészségügyi gondozás) – szakfeladat
vonatkozásában:

- Nagydorog Nagyközség,
- Bikács Község,
- Pusztahencse Község közigazgatási területe.

6. A költségvetési szerv – alapítói jogokkal felruházott - irányító szervének neve, székhelye:

6.1. A költségvetési szerv – alapítói jogokkal felruházott - irányító szervének neve:

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

6.2. Székhelye: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 81.

7. A költségvetési szerv Ksztv. 15-16. §, valamint 18. § szerinti besorolása:

7.1. Ksztv. 15-16. §-ai alapján (a tevékenységek jellege szerint):

Közhatalmi költségvetési szerv

7.2. Ksztv. 18. §-a alapján (a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján):

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv vezetője az Ötv. 36. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző.

A jegyzőt Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 36. §-ának (1)
bekezdésében és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 10. §-
ában foglalt eljárás alkalmazásával, a körjegyzőségi feladatok ellátására kötött megállapodásban
foglaltak figyelembe vételével határozatlan időtartamra nevezi ki.

9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

9.1. A közhatalmi tevékenység ellátására foglalkoztatottak a Polgármesteri Hivatallal Ktv. szerinti
közszolgálati jogviszonyban állnak, kivéve az ugyanezen tevékenység ellátását segítő fizikai
alkalmazottakat, akik a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a
továbbiakban: Mt.) szerinti munkajogviszonyban állnak.

- Munkáltató: Polgármesteri Hivatal,

a jegyző esetében: Nagydorog
Nagyközség Önkormányzata

- Munkáltatói jogkör gyakorlója: jegyző,
a jegyző esetében: Nagydorog
Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete, az Ötv. 103. §-a (2)
bekezdésének b) pontja szerinti egyéb
munkáltatói jogok tekintetében
Nagydorog Nagyközség Polgármestere, a
körjegyzőségi feladatok ellátására
vonatkozó külön megállapodásban
foglaltak figyelembe vételével

9.2. A közszolgáltató tevékenységek ellátására foglalkoztatottak Nagydorog Nagyközség
Önkormányzatával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
közalkalmazotti jogviszonyban állnak.

- Munkáltató: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata

- Munkáltatói jogkör
gyakorlója: Nagydorog Nagyközség

Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Ötv.
103. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti egyéb
munkáltatói jogok tekintetében Nagydorog
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Nagyközség Polgármestere, a közfeladat
társulásban történő ellátása esetén a külön
társulási megállapodásban foglaltak figyelembe
vételével

9.3. A külön jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatási formák keretében foglalkoztatottak
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatával az Mt. szerinti munkajogviszonyban állnak.

- Munkáltató: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata

- Munkáltatói jogkör
gyakorlója: Nagydorog Nagyközség Polgármestere (átruházott

hatáskörben)

10. Vegyes rendelkezések:

10.1. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának eredeti szövegét Nagydorog Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 85/1992. (VI. 29.) Öh. számú határozattal állapította
meg, melyet az alábbi határozatokkal részlegesen módosított:

- 63/2002. (IX. 19.) Öh. számú határozat
- 126/2006. (XII. 11.) Öh. számú határozat

10.2. Az Alapító Okirat a jelenlegi, teljeskörűen módosított szöveggel 2009. július 1-jén lép hatályba.

10.3. A 4. , továbbá 5.2.1-5.2.3. pontban foglalt, 2009. évi szakfeladatrend szerinti szakágazatba
sorolás, illetve szakfeladatcsoport és szakfeladatok megjelölése 2009. december 31-én hatályát
veszti. A 2010. évi szakfeladatrend szerinti szakágazatba sorolás, illetve szakfeladatcsoport és
szakfeladatok megjelölése 2010. január 1-jétől alkalmazandóak.

Nagydorog, 2009. április 21.
Dobri István
polgármester

a költségvetési szerv irányító szervének
vezetője”

4. A Képviselő-testület Ksztv. 8. §-ának (2) bekezdése a) pontjában foglaltak
alapján a Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát
az alábbiak szerint, teljeskörűen módosítja. Az átfogó módosítást tartalmazó
egységes szöveget a Képviselő-testület az előterjesztés 2. számú mellékletében
foglaltak szerint fogadja el.
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„NAGYDOROGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATA

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 8. §-ának (2) bekezdése a) pontjában,
továbbá a Nagydorog és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásában 3.1.1. és 4.6. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva, a Ksztv.  2. §-
ának (1) bekezdése b) pontjában, valamint 4. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Nagydorogi Szociális
Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: Alapszolgáltatási Központ) Alapító Okiratát (a továbbiakban:
Alapító Okirat) az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei:

1.1. A költségvetési szerv neve:

Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ

1.2. Székhelye: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 32.

Telephelyei: 7043 Bikács, Szabadság tér 1.
7045  Györköny, Fő u. 53
7051 Kajdacs, Kossuth L. u.586.
7042 Pálfa, Alkotmány u. 5.
7038  Pusztahencse, Pozsonyi u.59.
7047 Sárszentlőrinc, Petőfi S. u. 22.

2. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat):

Alapította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 57. §-ának (4) bekezdése alapján Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
4/2005. (I. 27.) Öh. határozatával. Az alapítás időpontja: 2005. február 1.

3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az Szt. 62-64. §-aiban, valamint 65/F. §-ának (1) bekezdése a) pontjában meghatározott szociális
alapszolgáltatások – étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás -, továbbá a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a szerinti
gyermekjóléti szolgáltatás ellátása.

4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Szakágazat

2009-es szakfeladatrend szerint 2010-es szakfeladatrend szerint

889900 máshova nem sorolt egyéb
szociális ellátás bentlakás
nélkül

8899 m.n.s. egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül

Szakfeladat

2009-es szakfeladatrend szerint 2010-es szakfeladatrend szerint

85326-6 nappali szociális ellátás 8892011 gyermekjóléti szolgáltatás
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85323-3 házi segítségnyújtás 8800001 bentlakás nélküli szociális
ellátások komplex támogatása

85324-4 családsegítés 8810001 idősek, fogyatékosok bentlakás
nélküli szociális ellátásainak
komplex támogatása

85325-5 szociális étkeztetés 8810111 idősek nappali ellátása

85328-8 egyéb szociális és gyermekjóléti
szolgáltatás

8899211 szociális étkeztetés

8899221 házi segítségnyújtás

8899241 családsegítés

5. A költségvetési szerv működési köre:

- Nagydorog Nagyközség,
- Bikács Község,
- Györköny Község,
- Kajdacs Község,
- Pálfa Község,
- Pusztahencse Község,
- Sárszentlőrinc Község közigazgatási területe.

6. A költségvetési szerv – alapítói jogokkal felruházott - irányító szervének neve, székhelye:

6.1. A költségvetési szerv – alapítói jogokkal felruházott - irányító szervének neve:

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

6.2. Székhelye: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 81.

7. A költségvetési szerv Ksztv. 15-16. §, valamint 18. § szerinti besorolása:

7.1. Ksztv. 15-16. §-ai alapján (a tevékenységek jellege szerint):

Közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül közintézmény

7.2. Ksztv. 18. §-a alapján (a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján):

Önállóan működő költségvetési szerv.

Gazdálkodási feladatait Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja
el, külön megállapodásban foglaltak szerint.

8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv vezetője az intézményvezető.

Az intézményvezetőt Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a a Nagydorog és
Környéke Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodása 3.11. c) pontja alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
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szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések alkalmazásával határozatlan
időtartamra nevezi ki.

9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak a Kjt. szerinti közalkalmazotti jogviszonyban állnak.

- Munkáltató: Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ,

az intézményvezető tekintetében: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata

- Munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézményvezető,

az intézményvezető tekintetében:
Nagydorog Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Ötv.
103. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti egyéb
munkáltatói jogok tekintetében Nagydorog
Nagyközség Polgármestere, a külön társulási
megállapodásban foglaltak figyelembe vételével

10. Vegyes rendelkezések:

10.1. A Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának eredeti szövegét
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2005. (I. 27.) Öh. számú
határozattal állapította meg, melyet a 118/2006. (XII. 11.) Öh. számú határozattal részlegesen
módosított.

10.2. Az Alapító Okirat a jelenlegi, teljeskörűen módosított szöveggel 2009. július 1. napjával lép
hatályba.

10.3. A 4. pontban foglalt, 2009. évi szakfeladatrend szerinti szakágazatba sorolás, illetve
szakfeladatcsoport és szakfeladatok megjelölése 2009. december 31-én hatályát veszti. A 2010.
évi szakfeladatrend szerinti szakágazatba sorolás, illetve szakfeladatcsoport és szakfeladatok
megjelölése 2010. január 1-jétől alkalmazandóak.

Nagydorog, 2009.  április …

Dobri István
polgármester

a költségvetési szerv irányító szervének
vezetője”

5. A Képviselő-testület Ksztv. 8. §-ának (2) bekezdése a) pontjában foglaltak
alapján a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az
alábbiak szerint, teljeskörűen módosítja. Az átfogó módosítást tartalmazó
egységes szöveget a Képviselő-testület az előterjesztés 3. számú mellékletében
foglaltak szerint fogadja el.

„SZÉCHÉNYI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATA

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 8. §-ának (2) bekezdése a) pontjában,
továbbá a Nagydorog - Kajdacs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása 5.9. b)
pontjaiban és a „Nagydorog és Bikács” Közoktatási Intézményi Társulás 7. pontjában biztosított jogkörében
eljárva, a Ksztv.  2. §-ának (1) bekezdése b) pontjában, valamint 4. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a
Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda (a továbbiakban: Iskola) Alapító Okiratának (a továbbiakban:
Alapító Okirat) átfogóan módosított szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:
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1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei:

1.1. A költségvetési szerv neve:

Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda

Székhelye: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 67. (Általános Iskola Nagydorog)

1.2. Telephelyei:
- 7044 Nagydorog, Kossuth u. 70. (Kisiskola Nagydorog)
- 7044 Nagydorog, Kossuth u. 38 (I. sz. Óvoda Nagydorog)

- 7044 Nagydorog, Görgey u. 9. (II. sz. Óvoda Nagydorog)

- 7051 Kajdacs, Arany J. u. 273. (Általános Iskola Kajdacs)

- 7051 Kajdacs, Arany J. u. 122. (Óvoda Kajdacs)

2. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:

Alapította a Nagydorog Nagyközségi Közös Tanács (székhelye: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 81.) . Az
alapítás időpontja: 1981.

Az alapító általános jogutódja Nagydorog Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 7044 Nagydorog,
Kossuth L. u. 81.) és Bikács Község Önkormányzata (székhelye: 7043 Bikács, Szabadság tér 1.)

3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 24. §-ában, 25. §-ának (1)
bekezdésében, valamint 26. §-aiban meghatározott feladatok, továbbá a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. §-a szerinti gyermekek napközbeni ellátása.

4. A költségvetési szerv alaptevékenysége, kiegészítő tevékenysége:

4.2. Alaptevékenység:
Szakágazat

2009-es szakfeladatrend szerint 2010-es szakfeladatrend szerint

852010 alapfokú oktatás 8520 alapfokú oktatás

Szakfeladat

2009-es szakfeladatrend szerint 2010-es szakfeladatrend szerint

80121-4 nappali rendszerű, általános
műveltséget megalapozó iskolai
oktatás

8520111 általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése,
oktatása

(1-4. évfolyam)
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Szakfeladat

2009-es szakfeladatrend szerint 2010-es szakfeladatrend szerint

80111-5 óvodai nevelés, iskolai
életmódra felkészítés

5629121 óvodai intézményi étkeztetés

80112-6 fogyatékos gyermekek óvodai
nevelése, iskolai életmódra
felkészítése

Kiscsoportos fejlesztő,
felzárkóztató oktatás

5629131 iskolai intézményi étkeztetés

8510001 óvodai nevelés  intézményeinek,
programjainak komplex
támogatása

80122-5 fogyatékos tanulók nappali
rendszerű, általános
műveltséget megalapozó iskolai
oktatása

8510111 óvodai nevelés, ellátás

55231-2 óvodai intézményi étkeztetés 8510121 sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése,
ellátása

55232-3 iskolai intézményi étkeztetés 8520001 alapfokú oktatás intézményeinek,
programjainak komplex
támogatása

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai
ellátás

8520121 sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása

(1-4. évfolyam)

8520211 általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása

(5-8. évfolyam)

8520221 sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása

(5-8. évfolyam)
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2010-es szakfeladatrend szerint

8559111 általános iskolai napközi otthoni
nevelés

8559121 sajátos nevelési igényű tanulók
napközi otthoni nevelése

8559141 általános iskolai tanulószobai
nevelés

8559151 sajátos nevelési igényű tanulók
általános iskolai tanulószobai
nevelése

8560001 oktatást kiegészítő tevékenységek
komplex támogatása

8560121 korai fejlesztés, gondozás

8560131 fejlesztő felkészítés

4.2. Kiegészítő tevékenység:

Szakfeladat

2009-es szakfeladatrend szerint 2010-es szakfeladatrend szerint

55241-1 munkahelyi vendéglátás 5629172 munkahelyi étkeztetés

751950 intézményi étkezéssel
kapcsolatos kapacitás kiegészítő
tevékenység

5. A költségvetési szerv működési köre:

- Bikács Község,

- Kajdacs Község

- Nagydorog Nagyközség közigazgatási területe.
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6. A költségvetési szerv – alapítói jogokkal felruházott - irányító szervének neve, székhelye:

6.1. A költségvetési szerv – alapítói jogokkal felruházott - irányító szervének neve:

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

6.2. Székhelye: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 81.

7. A költségvetési szerv Ksztv. 15-16. §, valamint 18. § szerinti besorolása, valamint gazdálkodással
összefüggő jogosítványai:

7.1. Ksztv. 15-16. §-ai alapján (a tevékenységek jellege szerint):

Közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül közintézmény

7.2. Ksztv. 18. §-a alapján (a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján):

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv vezetője az igazgató.

Az igazgatót Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – Bikács és Kajdacs
községek önkormányzatai képviselő-testületeinek egyetértésével - a Nagydorog - Kajdacs Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása 5. 9. c) pontja, valamint a „Nagydorog és Bikács”
Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának 7. pontja alapján, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, a Közokt. tv.-ben, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (a továbbiakban: Kjt.) a közoktatási
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben, illetve a nevelési-
oktatási intézmények működéséről szóló 11/2004. (VI. 8.) MKM rendeletben foglalt rendelkezések
alkalmazásával öt év időtartamra bízza meg.

9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak a Kjt. szerinti közalkalmazotti jogviszonyban állnak.

- Munkáltató: Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda,

az igazgató tekintetében: Bikács Község Önkormányzata

Kajdacs Község Önkormányzata

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata

- Munkáltatói jogkör gyakorlója: az igazgató,

az igazgató tekintetében:

Nagydorog Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete,
az Ötv. 103. §-a (2) bekezdésének b) pontja
szerinti egyéb munkáltatói jogok tekintetében
Nagydorog Nagyközség Polgármestere, a külön
társulási megállapodásokban foglaltak figyelembe
vételével

10. A Közokt. tv. 35. §-ának (5) bekezdése b) pontja szerinti egyéb kötelező tartalmi elemek:

10.1. A fenntartók neve és címe:

- Bikács Község Önkormányzata
címe: 7043 Bikács, Szabadság tér 1.

- Kajdacs Község Önkormányzata
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címe: 7051 Kajdacs, Petőfi u. 18.
- Nagydorog Nagyközség Önkormányzata

címe: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 81.

10.2. Az intézmény típusa:

Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény.
10.3. Az intézmény tagintézménye:

Általános Iskola és Óvoda Kajdacs, 7051 Kajdacs, Arany J. u. 173.
10.4. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:

10.4.1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata és Kajdacs Község Önkormányzata részéről
vagyonleltár szerint az intézmény ingyenes használatába bocsátott ingatlan és ingó
vagyon.

10.4.2. Az ingyenes használatába adott vagyon feletti rendelkezési jogot a használatba adó
önkormányzatok gyakorolják a külön társulási megállapodásban foglaltak alapján,
azzal, hogy ezen ingóságok és ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről a
tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.
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10.5. Az intézménybe felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám:

Székhelyre: Tagintézménybe:

Általános
Iskola

Nagydorog

Kisiskola

Nagydorog

I. számú

Óvoda

Nagydorog

II. számú
Óvoda

Nagydorog

Általános
Iskola Kajdacs

Óvoda
Kajdacs

292 fő 156 fő 50 fő 50 fő 224 fő 50 fő

Összesen: 548 fő Összesen: 274 fő

AZ INTÉZMÉNYBE MINDÖSSZESEN:

822 FŐ

10.6. Az óvodai csoportok és iskolai évfolyamok száma:

10.6.1. Az óvodai csoportok száma

Székhelyen: Tagintézményben:

I.
számú Óvoda
Nagydorog

II.
számú Óvoda
Nagydorog

Összesen: 2 csoport

2 csoport 2 csoport

Összesen: 4 csoport

AZ ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA MINDÖSSZESEN:

6 CSOPORT
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10.6.2. Az iskolai évfolyamok száma

Székhelyen: Tagintézményben:

8 ÉVFOLYAM 8 ÉVFOLYAM

11. Vegyes rendelkezések:

11.1. A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának eredeti szövegét Nagydorog
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 85/1992. (VI. 29.) Öh. számú
határozattal, melyet a 41/1997. (IV. 21.) Öh. számú határozattal, 98/2005. (VIII. 10.) Öh.
számú határozattal, továbbá az 58/2008. (VIII. 26.) Öh. számú határozattal részlegesen
módosított.

11.2. Az Alapító Okirat a jelenlegi, teljeskörűen módosított szöveggel 2009. július 1. napjával lép
hatályba.

11.3. A 4. pontban foglalt, 2009. évi szakfeladatrend szerinti szakágazatba sorolás, illetve
szakfeladatcsoport és szakfeladatok megjelölése 2009. december 31-én hatályát veszti. A 2010.
évi szakfeladatrend szerinti szakágazatba sorolás, illetve szakfeladatcsoport és szakfeladatok
megjelölése 2010. január 1-jétől alkalmazandóak.

Nagydorog, 2009.  április …
Dobri István
polgármester

a költségvetési szerv irányító szervének
vezetője”

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltakról a
kivonat megküldésével értesítse a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát értesítse,
egyidejűleg az elfogadott, egységes szerkezetű alapító okiratok megküldésével kérelmezze
a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásba vételét.

7. A Képviselő-testület felkéri a költségvetési szervek vezetőit a költségvetési szervek
szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatára és a jelen határozattal elfogadott
alapító okiratoknak megfelelő tartalommal történő módosítására vagy kiadására, valamint
a módosított, illetőleg újonnan kiadott szervezeti és működési szabályzatok Képviselő-
testület elé terjesztésére.

Határidő: az 1-5. pontokban foglaltak tekintetében: azonnal

a 6. pont tekintetében: 2009. április 29.

a 7. pontban foglaltak tekintetében: 2009. május 31.
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Felelős: az 1-6. pontban foglaltak tekintetében: Dobri István polgármester

a 7. pontban foglaltak tekintetében: Bogáncs Józsefné intézményvezető

dr. Sátor Vera jegyző

Szabó József Csabáné igazgató

5./ A közösen fenntartott költségvetési szervek fenntartásáról rendelkező társulási
megállapodások felülvizsgálata.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: A hatályos társulási megállapodások (Nagydorog - Kajdacs
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, „Nagydorog és Bikács” Közoktatási Intézményi
Társulás, továbbá Nagydorog és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Központ Intézményfenntartó Társulás) tartalmazzák a közösen fenntartott költségvetési
szervek gazdálkodási jogosítványok szerinti besorolását.

A felülvizsgálat azért is elengedhetetlen, mert a jelenleg érvényben lévő társulási
megállapodások a közösen fenntartott szervvel kapcsolatban nem a Ksztv. által használt
fogalmakat (irányítási jogok, fenntartói jogok) használják, ezért az ezekben meghatározott
hatáskörök és hatáskör telepítések a gyakorlatban értelmezhetetlenné váltak.

A Nagydorog és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása kiegészülne az étkeztetésre történő
utalással, mivel – Györköny kivételével – a Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ
ténylegesen részt vesz ezen feladat ellátásában (közreműködik az étel kiosztásában, házhoz
szállításában), ugyanakkor az étel előállítóival jelenleg semmiféle jogi kapcsolata nincsen.

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

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

46/2009. (IV.21.) Öh. számú határozat
a közösen fenntartott költségvetési szervek fenntartásáról rendelkező társulási
megállapodások felülvizsgálata tárgyában
1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorog -

Kajdacs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 4.
számú módosítását, valamint a társulási megállapodás egységes szerkezetbe
foglalt szövegét az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint
fogadja el.

2. A Képviselő-testület a „Nagydorog és Bikács” Közoktatási Intézményi Társulás
társulási megállapodásának 2. számú módosítását, valamint a társulási
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megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés 3. és 4.
számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3. A Képviselő-testület a Nagydorog és Környéke Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának 2. számú módosítását, valamint a társulási megállapodás
egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés 5. és 6. számú
mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 1-3. pontja
szerinti megállapodásoknak az előterjesztés 1-6. számú mellékleteiben
meghatározott szöveggel történő aláírására.

Határidő: az 1-3. pontokban foglaltak tekintetében: azonnal

a 4. pont tekintetében: 2009. június 30.

Felelős: Dobri István polgármester

6./ A „ Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2009. évi odaítélése
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a tavalyi évben alkotta meg a „Nagydorog Nagyközség Bora” díjról szóló 2/2008. (II. 12.)
ÖR. sz. rendeletét.

A rendeletben foglaltak figyelembevételével a négy fehér és öt vörös borminta közül a
szakértői bizottság az 1-es számú vörös- és 2-es számú fehérbort tartotta méltónak a
„Nagydorog Nagyközség Bora” díj elnyerésére, melyet a képviselő-testület nyílt szavazáson
ítél oda.

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

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

47/2009. (IV.21.) Öh. számú határozat
a „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2009. évi odaítéléséről

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság
szakvéleménye alapján a 2009. évben a „Nagydorog Nagyközség Bora” díjat

fehérbor kategóriában a Török Sándor által megtermelt 2008. évjáratú
chardonnay fajtájú borért
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vörösbor kategóriában a Sarok Róbert által megtermelt 2008. évjáratú
cuvée fajtájú borért

ítéli oda.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az oklevelek elkészíttetéséről és a
díjak átadásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

a 2. pontban foglaltak tekintetében: 2009. május 17.

Felelős: Dobri István polgármester

7./ Az óvoda teljesítmény értékelő dokumentumai módosításának jóváhagyása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. §-ának
(11) bekezdése szerint a nevelési, oktatási intézmény intézményi minőségirányítási
programjának tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá az
alkalmazottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét azzal, hogy a
teljesítményértékelés kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan
eredménnyel zárulhat.
A csatolt dokumentumokat közoktatási szakértő véleményezte és a nevelőtestület is elfogadta.

Hosnyánszki Jánosné: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az intézményben vezető
feladatot ellátó, továbbá az alkalmazottak teljesítményértékelésének elvégzése kötelező.

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

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

48/2009. (IV.21.) Öh. számú határozat
az óvoda teljesítményértékelő dokumentumai módosításának jóváhagyása
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Széchényi Sándor
Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogainak gyakorlója, az intézmény óvodai
intézményegysége teljesítményértékelő dokumentumainak módosítását az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobri István polgármester
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8./ A bikácsi 0110 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölése.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: Dr. Heidecker Péter ügyvéd Szinger Zsolt Béla diósdi lakos (a
szomszédos földterület tulajdonosa) megbízásából ajánlatot tett a nagydorogi önkormányzat
1/1 arányú tulajdonát képező bikácsi 0110 hrsz.-ú külterületi ingatlan megvásárlására,
2.500.000,- Ft ellenértékért.

Az önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartásában ez az ingatlan forgalomképes
vagyontárgyként szerepel, tehát az értékesítésnek – a megfelelő eljárás lefolytatását követően
– nincsen akadálya.

Bartha Gergely: Tudomása szerint ezen területen forrás található. Elképzelhető, hogy halastó
létesítése céljából kerülne megvásárlásra az ingatlan.

Dobri István polgármester: Javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a terület
nagyságát tekintve az ingatlan ellenértéke 3.300.000,- Ft-ban kerüljön megállapításra és
elfogadásra.

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

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

49/2009. (IV.21.) Öh. számú határozat
a bikácsi 0110 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az ingatlan 1/1
arányú tulajdonosa, a bikácsi külterületi 0110 hrsz-on felvett 3215 m2 területű
földrészletet értékesítésre kijelöli.

2. A Képviselő-testület elrendeli az 1. pontban megjelölt ingatlan hivatalos
értékbecslésének elvégzését. Felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges
adminisztratív teendők lebonyolítására.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt ingatlan vételárát a hivatalos
értékbecslés során megállapított összegben, de legalább 3.300.000,- Ft-ban jelöli meg.
Egyebekben felhatalmazza a polgármestert a vételár mértékében való megegyezésre.

4. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt ingatlan vevőjeként Szinger Zsolt Béla
2049 Diósd, Zalka M. u. 25. szám alatti lakost jelöli meg, feltéve, hogy a termőföldről
szóló 1994. évi LV. törvény 10. §-a szerinti elővásárlásra jogosult e jogával élni nem
kíván.

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Szinger Zsolt Béla teljes terjedelmű
vételi ajánlatát a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 10. §-a szerinti
elővásárlásra jogosultakkal a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti
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jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 2. §-
ában írtak alkalmazásával közölje.

6. Az adás-vétellel kapcsolatos valamennyi költséget az adás-vételi szerződésben a vevő
jogállásával rendelkező személy köteles viselni, továbbá ugyanez a személy köteles
gondoskodni a tulajdonjog átruházásához szükséges adminisztratív teendők
lebonyolításáról.

7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert hogy a Képviselő-testület jelen
határozatáról a vevőt értesítse,  továbbá felhatalmazza a határozatban írt feltételeknek
megfelelő módon és tartalommal megkötött adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: az 1. pont tekintetében: azonnal,

a 2. pont tekintetében: 2009. május 15.

a 3-4. pont tekintetében: azonnal, illetve értelemszerűen

az 5. pont tekintetében: a teljes terjedelmű vételi ajánlat érkezését
követően azonnal

a 6. pont tekintetében: értelemszerűen

a 7. pont tekintetében: az értesítésre az ülést követő 5 napon belül, az
adás-vételi szerződés megkötésére a jogszabályi
határidők figyelembe vételéve, értelemszerűen.

Felelős: Dobri István polgármester

9./ A 12/2009. (II.03.) ÖH. számú határozat visszavonása, a nagydorogi 0132/3
hrsz-ú ingatlan ismételt értékesítésre kijelölése.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: A képviselő-testület a 12/2008. (II. 3.) ÖH. számú
határozatában döntött arról, hogy a nagydorogi 0132/3 hrsz-ú ingatlant a Nagydorogi PB Gáz
Kft. (7044 Nagydorog, Kiss E. u. 27., képviseli: Kovácsné Kishonti Betti) részére értékesíti.
A vevő képviselője 2009. április 16-án kelt nyilatkozatával kérte az említett határozat
módosítását a tekintetben, hogy vevőként ne a gazdasági társaság, hanem ő és házastársa
legyen megjelölve az adásvétel Kovácsné Kishonti Betti és Kovács Krisztián Márton,
valamint az önkormányzat között jöjjön létre.

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, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
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50/2009. (IV. 21.) Öh. számú határozat
a 12/2009. (II. 3.) ÖH. számú határozat módosításáról

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2009. (II. 3.)
ÖH. számú határozatát a 2. pontban foglaltak szerint módosítja:

2. A Képviselő-testület a kizárólagos tulajdonát képező, a nagydorogi 0132/1 hrsz-ú
ingatlan megosztásával létrejött nagydorogi 0132/3 hrsz-ú, 2 Ha területű, 34,04 AK
értékű, szántó művelési ágba tartozó ingatlant a Kovácsné Kishonti Betti és Kovács
Krisztián Márton nagydorogi lakosok részére 1.000.000,- Ft ellenében értékesíteni
kívánja, az 5/2008. (II. 11.) ÖH. számú határozatban rögzített feltételek szerint.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a termőföldről
szóló 1994. évi LV. törvény szerinti elővásárlási joggal rendelkező személyeket a
termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes
szabályairól szóló 16/2002.(II.18.) Korm. rendeletben foglaltak szerint értesítse,
továbbá felhatalmazza az elővásárlási jog jogosultjával vagy a 2. pont szerinti
kérelmezőkkel megkötendő adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős:  Dobri István polgármester

10./ A helyi sajtó és közösségi színterek kampánycélokra történő felhasználása
rendjének meghatározása.
Előadó. Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: A Magyar Köztársaság Elnöke 2009. június 7. napjára kitűzte az
Európai Unió Parlamentje képviselőinek megválasztását. A 2010. év pedig az általános
országgyűlési és helyi önkormányzati választások éve lesz. Mindezekre tekintettel várható,
hogy igény mutatkozik a helyi sajtó és a közösségi színterek kampány célokra történő
felhasználására.
A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek,
jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és
egyéb szükséges berendezést.
A helyi sajtó vonatkozásában csak a rádió- és televízió közvetítések vonatkozásában
fogalmazza meg a jelölő szervezetek és jelöltek esélyegyenlőségét, amikor rögzíti, hogy a
kampányidőszakban a műsorszolgáltatók a jelölő szervezetek, illetőleg a jelöltek számára
azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetést. Az írott sajtó tekintetében ilyen
központi szabályozás nem létezik.

Kishonti János: Javasolja, hogy a Nagydorogi TV-ben politikai hirdetések közlésére legyen
lehetőség, annyiban, hogy a pártok gyűlésére szóló meghívót közzé lehessen tenni.

Hahn Róbert: Konfliktusokat okozhat a pártok között.

Kishonti János: A politikai hirdetés alatt írott szöveg/ek megjelentetését érti a képújságon,
nem riportok készítését.
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Bartha Gergely: egyetért képviselőtársával, hogy a Nagydorog TV-ben legyen adott a
lehetőség politikai hirdetések képújságon történő közzétételére.

Böndörné Jaksa Judit: A hirdetések politikai jellegűek, mivel közszolgálati TV-ről van szó
a döntés joga az önkormányzaté. A lakosság viszont érintett ezen ügyekben, tájékoztatás
céljából célszerű volna az írott szövegként történő hirdetés. Javasolja, hogy a Képviselő-
testület határozza meg, hogy a hirdetés mit tartalmazhat. - hol, mikor, és ki által kerül
megszervezésre-.

Veres Imre alpolgármester: Mi történik abban az esetben ha nem az eredetileg meghirdetett
előadás megtartására kerülne sor? Ki a felelős?

dr. Sátor Vera: Ez esetben a szervező. A szerkesztőség nem vállal felelősséget a hirdetés
tartalmáért.

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

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy, és a csatolt határozati javaslatot Böndörné Jaksa
Judit képviselő-asszony kiegészítésével elfogadni szíveskedjenek!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1ellenszavazat és 1 tartózkodás ellenében a következő
határozatot hozza:

51/2009. (IV.21.) Öh. számú határozat
a helyi sajtó és közösségi színterek kampánycélokra történő felhasználása rendjéről

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény 43. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szem előtt tartásával
úgy határoz, hogy a Sportklub helyiségének választási kampány célokra történő
felhasználását valamennyi – az adott választáson induló vagy jelöltet állító – jelölt
illetve jelölőszervezet számára egy alkalommal ingyenesen biztosítja. További
alkalmakra az önkormányzati tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló
helyiségekre vonatkozó feltételek szerint ezen helyiséget, illetve a Sportcsarnokot a
jelölt vagy jelölőszervezet bérbe veheti a külön határozatban rögzített bérleti díj
megfizetése ellenében.

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a helyi sajtó (Nagydorogi Hírek, Nagydorog TV,
az önkormányzat honlapja) választási kampány idején is politika semlegesen
működik, azaz ezen médiumokban egyetlen jelölt vagy jelölő szervezet számára sem
biztosítja a kampány célú megjelenést, a 3. pontokban foglalt kivétellel.

3. Valamennyi helyi sajtótermék esetében csupán a választási szervek (választási
bizottságok: szavazatszámláló bizottság, helyi választási bizottság, stb. és választási
irodák: helyi választási iroda, országos egyéni választókerületi választási iroda, stb.)
hivatalos közleményeit, illetve a jelöltek vagy jelölő szervezetek részéről a választási
gyűlésekre szóló meghívókat lehet megjelentetni, melyek tartalma kizárólag a
rendező megnevezésére, a rendezvény helyszínére és tárgyára korlátozódik.

4. A Képviselő-testület az 1-2. pontokban foglaltakat a népszavazások alkalmával is
irányadónak és megfelelően alkalmazandónak tekinti.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobri István polgármester
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11./ Pályázat benyújtása a Nagydorog Görgey utcai óvoda felújítása pályázati
önrészének biztosítására.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2009. április 9-én
pályázatot nyújtott be a 8/2009 (II.26.) ÖM rendelet alapján a Nagydorog, Görgey utcai óvoda
felújítására. A pályázaton igényelt támogatás 19.968.452 Ft, az önrész összege: 4.992.114 Ft

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány pályázatot írt ki önkormányzatok számára
pályázati önrész támogatására. A támogatás mértéke a pályázat önrészének 65 %-a, azaz
3.244.874 Ft.

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:

52/2009. (IV. 21.) Öh. számú határozat
A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtása a  8/2009 (II.26.)
ÖM rendelet alapján a Nagydorog, Görgey utcai óvoda felújítás önrészének
biztosítására.
1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a

Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz a 8/2009 (II.26.) ÖM rendelet alapján
a Nagydorog, Görgey utcai óvoda felújítása önrészének támogatására. A támogatás
mértéke a pályázat önrészének 65 %-a, azaz 3.244.874 Ft. A szükséges kiegészítő
saját erőt, azaz 1.747.240 Ft-ot, az önkormányzat éves költségvetési rendeletében
biztosítja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos adminisztratív
teendők lebonyolítására.

Határidő: az 1. pontban foglaltak tekintetében: azonnal
a 2. pontban foglaltak tekintetében: beadási határidő szerint

Felelős: Dobri István polgármester

12.1. Tájékoztató a 2009. évi Falunapok programjáról.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Dobri István polgármester: Hahn Róbert programszervező elkészítette a tárgyévi Falunapok
megszervezéséről szóló tájékoztatóját, valamint összeállította a programtervezetet.

Hahn Róbert: A falunapok szervezése során ez a harmadik olyan jellegű beszámoló,
melyben arról tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy milyen szervezési munkálatokat
végeztünk a falunapok
Idei évben is próbáltuk a lehető legszélesebb körök igényeit kiszolgálni. Idén a kétnapos
falunap egy harmadik nappal is kibővül. A pénteki gyermeknapot idén hozzácsatoltuk a
falunapokhoz. Ez több okból is praktikus választásnak ígérkezik, és reméljük, hogy beváltja a
hozzá fűzött reményeket.
A sztárok mellett természetesen megszerveztük a többi programelemet is, melyek nagyrészt
már menetrend szerint követik egymást. A labdarúgó torna, az aszfaltrajz verseny, családi
főzőverseny, tűzoltó bemutató, fogathajtó verseny, néptáncos műsorok mind-mind
megszokott és sikeres műsorok, melyeket már várnak az emberek. De mint minden évben,
úgy idén is próbálunk újdonságokat is beépíteni a falunapok programjába.
Tavaly sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, és a rendezvényt be kellett költöztetnünk
a sportcsarnokba. Terveink szerint idén rossz idő esetén sem kell majd bemennünk a
sportcsarnokba, mert a Paksi Atomerőműtől kapunk egy nagy rendezvénysátrat, melyet a
salakos kézilabda pályára állíttatunk majd fel.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy „ Falunapi rendezvények” címen beadásra került egy
pályázat, melynek elnyerése esetén a rendezvény megrendezéséhez támogatást biztosítanak.

Kishonti János: A testvértelepülés jelzett e már delegáció érkezéséről?

Dobri István polgármester: A tájékoztatás az időpontról, valamint az előzetes
programtervezet Igazfalva polgármestere részére továbbításra került, április végére várjuk a
visszajelzést.

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

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást tudomásul venni szíveskedjenek.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
programszervezőnek a 2009. évi falunap programjáról szóló tájékoztatóját tudomásul vette.

12.2. Tájékoztatás a Nagydorog-I. homok bányatelkén üzemelő Julianna Bánya üzleti
eredményéről.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A Marketinfo Vevőszolgálat (Salgótarján, Rákóczi u. 1-9.) megküldte a Nagydorog-I. homok
bányatelken üzemelő Julianna Bánya harmadik üzleti évének eredményéről készült
tájékoztatót, melyet mellékletként csatolásra került.

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást tudomásul venni szíveskedjenek!

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Nagydorogi
homok bányatelkén üzemelő Julianna Bánya üzleti eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul

vette.

8. Bejelentések

Dobri István polgármester az alábbiakról tájékoztatja a Képviselő-testületet:

- Gyermekorvos váróban a helyiség megbontásától a doktornő elzárkózott.

- A gyermekorvosi váró kilincse megjavításra került.

- A gyermekorvos rendelési ideje 2009. május 01-től változik, mely napi egy délutáni
rendelést foglal magában.

- A Klapka utca és a táncház felújítása befejeződött.

- A Damjanich utca padkázása valamint árkok tisztítása részben elkészült.

- A Sportcsarnokban a színpad festése folyamatban van.

- A Felső Óvodában burkolat leverése megtörtént.

- A szelektív hulladékgyűjtő szigetek hamarosan kihelyezésre kerülnek.

- A fenyves erdőben több alkalommal tűz ütött ki, melynek elkerülése érdekében az
intézkedések megtétele megkezdődött.

- Ferenczi Gergely jogviszonyának megszűnését követően Szűcs István veszi át a
falugondnoki teendőket. Szűcs István munkáját a továbbiakban Bognár János látja el.

- A Széchenyi Sándor Általános és Óvoda igazgatói pályázatára ez idáig egy pályázat
érkezett.

Bartha Gergely: javasolja, hogy a közmunkát végző dolgozók az önkormányzat tulajdonát
képező földek megmunkálásában vegyenek részt.

Kishonti János: Érdeklődik, hogy az Industria Invest Kft- és az Önkormányzat közti adás-
vételi szerződés,hogy áll?

Dobri István polgármester: Folyamatban van az ügyintézés, az adás-vétel 2009. július 30-i
határidőre várható.
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Mivel más bejelentés nem hangzott el, Dobri István polgármester a képviselő-testület
nyilvános ülését 17.30 órakor befejezettnek nyilvánítja. A képviselő-testület az Ötv. 12.
§-ának (4) bekezdése a) pontja értelmében zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmft.

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


