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

68/2009.(VI.22.) ÖH. számú határozat a lejárt határidejű önkormányzati
határozatok végrehajtásáról és a
polgármesternek a két ülés között végzett
tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása.

69/2009.(VI.22.) ÖH. számú határozat a Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási
Központ gazdálkodásának elvégzésére kötött
együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról.

70/2009.(VI.22.) ÖH. számú határozat Szabó József Csabáné megbízása a
Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda
igazgatói munkakörének betöltésével

71/2009.(VI.22.) ÖH. számú határozat az igazgatónak a Széchényi Sándor
Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről
készített beszámoló elfogadásáról.

72/2009.(VI.22.) ÖH. számú határozat a Széchényi Sándor Általános Iskola és
Óvodában a 2009/2010. tanévben indítható
óvodai csoportok és osztályok számának
meghatározása

73/2009.(VI.22.) ÖH. számú határozat a programszervezőnek a 2009. évi
Nagydorogi Falunapok megrendezéséről
készített beszámolója elfogadásáról

74/2009.(VI.22.) ÖH. számú határozat a Képviselő-testület 2009. év II. félévi
Munkatervének elfogadásáról

75/2009.(VI.22.) ÖH. számú határozat a 220 hrsz-ú ingatlan önkormányzati
tulajdoni hányadának értékesítéséről

76/2009.(VI.22.) ÖH. számú határozat az Irinyi u. 3/3. szám alatti önkormányzati
bérlakás bérbeadása Juhász Lászlóné
Nagydorog, Batthyány u. 9. szám alatti lakos
részére

77/2009.(VI.22.) ÖH. számú határozat a Kossuth u. 67. szám alatti önkormányzati
bérlakáshoz tartozó garázs bérbeadása Böhl
Ferenc Nagydorog, Vasvári u. 2. szám alatti
lakos részére

78/2009.(VI.22.) ÖH. számú határozat Ad-Hoc Bizottság létrehozása a Nagydorog
170/2 hrsz.-ú Láng László részére bérbeadott
földterület állapotának, az ott folytatott
mezőgazdasági tevékenység szerződésszerű
voltának kivizsgálására

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. június 22-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

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. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, a két
ülés között végzett tevékenységről. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

2. Együttműködési megállapodás a Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ
gazdálkodásának elvégzésére. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: dr. Sátor Vera jegyző

3. A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda igazgatójának megbízása.
( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

4. Beszámoló a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről.
( Írásos előterjesztés )
Előadó: Szabó József Csabáné igazgató
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5. A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvodában a 2009/2010. tanévben
indítható iskolai osztályok és óvodai csoportok számának meghatározása. ( Írásos
előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

6. Beszámoló a 2009. évi Nagydorogi falunapok megrendezéséről. ( Írásos
előterjesztés )
Előadó: Hahn Róbert programszervező

7. A 2009. év II. félévre szóló munkatervének elfogadása. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

8. Egyebek

8.1 Lendvai Szilárd és Lendvai Bernadett ingatlan vásárlási kérelme. ( Írásos
előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

8.2 Juhász Lászlónénak a Nagydorog, Irinyi u. 3/3. szám alatti önkormányzati
bérlakásra vonatkozó kérelme. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

8.3 Böhl Ferencnek a Nagydorog, Kossuth L. u. 67. szám alatti önkormányzati
bérlakáshoz tartozó garázs bérbeadására vonatkozó kérelme. ( Írásos
előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

9. Bejelentések

Zárt ülés

1. Mukli Zoltán rendőr törzszászlósnak a Nagydorogi Rendőrőrs parancsnoki
beosztásra történő kinevezésének véleményezése. ( 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. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, a két
ülés között végzett tevékenységről.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, illetve arról, hogy azok végrehajtása érdekében milyen
intézkedéseket tettek a felelősök.

Kishonti János: A bikácsi 0110 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban a vételi ajánlatot
benyújtó részéről történt-e újbóli megkeresés?

Dobri István polgármester: A határozatban foglaltakról dr. Heidecker Péter ügyvéd úr
értesítést kapott. Ezt követően részéről megkeresés nem történt.

Kishonti János: A 0132/5 és a 0132/7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása által az ingatlan
eladási értéke emelkedett?

Dobri István polgármester: Nem emelkedett az eladási érték. A vevő az önkormányzat által
a Körzeti Földhivatal felé művelési ágból kivonás jogcímen kifizetett díjat számlánkra
átutalta.

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

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

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazás nélkül a következő
határozatot hozza:

68/2009. (VI. 22.) ÖH. számú határozat
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról és a polgármesternek a
két ülés között végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
önkormányzati határozatok végrehajtásáról és a polgármesternek a két ülés között végzett
tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobri István polgármester
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2. Együttműködési megállapodás a Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ
gazdálkodásának elvégzésére.
Előadó: dr. Sátor Vera jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

dr. Sátor Vera jegyző: A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó, a
Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ önállóan működő költségvetési szervként lett
besorolva az alapító okirat elfogadásával egyidejűleg, 2009. április 21-én. Az utóbbi
vonatkozásában ki kell jelölni azt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet,
amely a pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátja. A gyakorlatnak megfelelően javasolja a
Polgármesteri Hivatal kijelölését.
A két intézmény között létrejövő megállapodást a fentiek szerint a képviselő-testületnek kell
jóváhagynia.

Böndörné Jaksa Judit: A jelenlegi állapoton változtat-e a megállapodás megkötése?
Továbbá az intézmény vezetője elfogadta-e a megállapodásban foglaltakat?

dr. Sátor Vera jegyző: A jelenlegi állapoton nem változtat, hiszen a gyakorlatban mindeddig
így működött, csak a megállapodás megkötésére nem került sor.

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

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

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

69/2009. (VI. 22.) Öh. számú határozat
a Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ gazdálkodásának elvégzésére kötött
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorogi
Szociális Alapszolgáltatási Központ önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi-
gazdálkodási feladatainak elvégzésére kijelöli a Polgármesteri Hivatalt, mint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szervet.

2. A Képviselő-testület a Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ önállóan
működő költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatainak elvégzésére a
Polgármesteri Hivatallal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel
létrejött együttműködési megállapodást jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobri István polgármester
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3. A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda igazgatójának megbízása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Az érintett a napirendi pont nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárult. Hozzájáruló
nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: A képviselő-testület 2009. február 3-án megtartott ülésén
megkezdődött a felkészülés az általános iskola igazgatói álláshelyének betöltésére, mivel a
jelenlegi igazgató magasabb vezetői megbízása 2009. július 15-én lejár, így a fenntartónak –
az intézmény közös fenntartására vonatkozó társulási megállapodások rendelkezéseinek
figyelembe vételével – gondoskodnia kellett a munkakör betöltésére vonatkozó pályázat
kiírásáról, úgy, hogy ezen időpontig az új igazgató megbízására sor kerülhessen.
A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett, az iskola jelenlegi igazgatója, Szabó J. Csabáné
részéről.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint a képviselő-testület által elfogadott
intézkedési tervben foglaltak figyelembe vételével az intézkedések megtörténtek, melyek
részletes ismertetése az előterjesztésben megtörtént.

Dobri István polgármester: megköszöni az igazgató asszony előző években végzett
munkáját, egyben felkéri, ha szóbeli kiegészítése van, tegye meg.

Szabó József Csabáné: Szakmai önéletrajza, valamint az előterjesztésben foglaltak
részletesen információt adnak a döntés meghozatalához. Amennyiben a képviselő-társaknak
kérdésük van, kéri, hogy tegyék fel.

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

A fentiek alapján javasolja, hogy – összhangban a kialakított véleményekkel - a képviselő-
testület ismételten Szabó J. Csabánét bízza meg a Széchényi Sándor Általános Iskola és
Óvoda igazgatói munkakörének ellátásával.

Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozat meghozatala esetén azzal
a bikácsi, és kajdacsi képviselő-testületeknek is egyet kell értenie.

Kéri, hogy a csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Szabó József Csabáné: A szavazásban nem kíván részt venni.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:

70/2009. (VI. 22.) Öh. számú határozat
Szabó József Csabáné megbízása a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda
igazgatói munkakörének betöltésével

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó József
Csabáné 7044 Nagydorog, Jókai u. 73. szám alatti lakost 2009. július 16. napjától
számított öt év határozott időtartamra (azaz 2014. július 15-ig)

megbízza
a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda igazgatói munkakörének betöltésével.

2. A Képviselő-testület az igazgatót 2009. július 16-tól - változatlanul- besorolja az „G”
fizetési osztály 12. fizetési fokozatába. Illetményét besorolásának, továbbá magasabb
vezetői megbízásának megfelelően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 61. §-a, 65. §-a, 66. §-ának (7) bekezdése 70. §-a továbbá a
közoktatási intézményekben az annak végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése aa) pontja, valamint 14/C. §-ának (1)
bekezdése alapján

219 320,- Ft, továbbá

300 % vezetői pótlék,

azaz mindösszesen 279 320,- Ft azaz Kettőszázhetvenkilencezer-
háromszázhúsz forint összegben határozza meg.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltakról
Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testületét és Kajdacs Község
Önkormányzatának Képviselő-testületét az egyetértési joguk gyakorlása érdekében
értesítse, felkéri továbbá, hogy a megbízáshoz szükséges adminisztratív teendők
elvégzéséről gondoskodjon.

Határidő: 2009. július 16., Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és
Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesítésére 2009. június
23.

Felelős: Dobri István polgármester

4. Beszámoló a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről.
Előadó: Szabó József Csabáné igazgató
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szabó József Csabáné igazgató: A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda
tevékenységéről készített beszámoló a 2008/2009-es tanév működési tárgyi feltételekre, a
humán erőforrásra, valamint nevelő-oktató munkára is kiterjed.
Szóbeli kiegészítésként tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a tavasz folyamán a 7-8.
osztályos tanulók tanulmányi kiránduláson vettek részt Nagycenken, melyet önkormányzati
támogatás útján tudtak megvalósítani.
A nyári táborozások igénye csökkenő tendenciát mutat, egyre kevesebb szülő tudja anyagilag
finanszírozni gyermeke táborozását.



9

Böndörné Jaksa Judit: A beszámolóban tájékoztatást kaptunk arról, hogy a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek aránya nő. A diákok magas százaléka magatartási és tanulási
zavarokkal küzd. Előreláthatólag van-e megoldás ezen problémák kiküszöbölésére?

Szabó József Csabáné igazgató: Az idei év tavaszán került sor a kompetencia alapú oktatás
megpályázására, mely lehetőséget ad a gyerekek képesség szerinti oktatására, valamint a
pedagógusok ezen a téren történő továbbképzésére.

Kishonti János: Egyetért az elképzeléssel, a gyerekek csoportonkénti megbontásával,
ugyanis így adott a lehetőség arra, hogy minden gyerek a saját szintjén tudjon haladni.

Bartha Gergely: Javasolja az oktatás bevezetésében az erkölcstan és a hittan bevezetését.

Szabó József Csabáné: Tájékoztatja a képviselő urat, hogy a hittan oktatása megoldott,
plusz tantárgy felvétele a gyerekek túlterheltsége miatt, már nem oldható meg.

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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

71/2009. (VI. 22.) Öh. számú határozat
az igazgatónak a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről készített
beszámolója elfogadásáról
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó J. Csabáné
igazgatónak a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről készített
beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobri István polgármester
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5. A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvodában a 2009/2010. tanévben
indítható iskolai osztályok és óvodai csoportok számának meghatározása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Dobri István polgármester: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján a
fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok, valamint az adott
tanítási évben az iskolában indítható osztályok számát.

Az intézménytől kapott adatok alapján javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását,
mely azonos a 2008/2009-es tanévivel.

Böndörné Jaksa Judit: A határozati javaslatban foglaltak alapján azt a tájékoztatást kaptuk,
hogy a következő tanévtől kettő első osztály indul. Létszámilag is alátámasztott a kettő
osztály indítása?

Dobri István polgármester: Igen, 16-16 fővel.

Kishonti János: Mi a minimum létszám, amellyel indítható egy osztály?

Szabó József Csabáné: A minimum létszám 15,75 fő.

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

72/2009. (VI. 22.) Öh. számú határozat
a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvodában a 2009/2010. tanévben indítható
óvodai csoportok és osztályok számának meghatározása

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 102. §-a (2) bekezdésének c) pontjában biztosított
fenntartói jogkörében a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvodában a 2009/2010.
tanévben indítható óvodai csoportok számát az alapító okiratban foglaltakkal
összhangban az alábbiakban határozza meg:

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

2. A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-a (2)
bekezdésének c) pontjában biztosított fenntartói jogkörében a Széchényi Sándor
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Általános Iskola és Óvodában a 2009/2010. tanévben indítható iskolai osztályok számát
az alábbiakban határozza meg:

Az iskolai osztályok száma

Székhelyen: Tagintézményben:

1. évfolyam 1/A 1/B 1

2. évfolyam 2/A 2/B 2

3. évfolyam 3/A 3/B 3

4. évfolyam 4/A 4/B 4

5. évfolyam 5/A 5/B 5

6. évfolyam 6/A 6/B 6

7. évfolyam 7/A 7/B 7

8. évfolyam 8/A 8/B 8

Székhelyen összesen: Tagintézményben összesen:

16 osztály 8 osztály

AZ ISKOLAI OSZTÁLYOK SZÁMA MINDÖSSZESEN:

24 OSZTÁLY

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról az
intézmény igazgatóját értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobri István polgármester

6. Beszámoló a 2009. évi Nagydorogi falunapok megrendezéséről.
Előadó: Hahn Róbert programszervező
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: a korábbi évek hagyományaitól eltérően a 2009-es évben három
napos – gyermeknap+falunap- rendezvény megszervezésére és lebonyolítására került sor.
A szervezők és a résztvevők véleményezése pozitív volt.
Felkéri Hahn Róbert művelődésszervezőt, amennyiben szóbeli kiegészítése van, azt tegye
meg.

Hahn Róbert: Az idei falunap teljes költsége 2.241.600,- Ft volt.
A település költségvetésében a képviselő testület 1.200.000,- Ft-ot különített el a kiadások
finanszírozására.
Az említett 1 200 E/Ft-on felül vidéki- és helyi vállalkozók is segítették a programok
zökkenőmentes lebonyolítását anyagi és természetbeni juttatásokkal egyaránt.
Mindemellett pozitívan bírálták el az ÚMVP pályázatot, ami így bruttó 600.000,- Ft plusz
bevételt jelentett.
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A tények összegzéseként minden téren jónak és kifejezetten sikeresnek értékeli a 2009-es
Nagydorogi Falunapokat, és bízik abban, hogy a következő években is sikerül hasonló módon
sikerül megszervezni település legnagyobb rendezvényét.
Köszönetet mond mindenkinek, aki bármilyen formában részt vett a falunapok
megszervezésében és lebonyolításában.

Böndörné Jaksa Judit: A beszámolóban leírtak alapján tájékoztatást kaphattunk arról, hogy
az önkormányzat által előirányzott támogatás nem teljes mértékben került felhasználásra. A
fennmaradó összeg a jövő évi falunapra tartalékolható?

Dobri István polgármester: A költségvetésünket hiánnyal zártuk, ebből kifolyólag az idei év

második felében van szükségünk a fel nem használt összegre.

Böndörné Jaksa Judit: A Romániából érkező két csoport esetében némi elbírálási különbség
volt tapasztalható.

Dobri István polgármester: Igazfalvai küldöttség, mint a korábbi években is
testvérvárosként – előzetes egyeztetés alapján - került meghívásra konkrét fővel, illetve az
elszállásolás leszervezésével.
Zsoboki küldöttségnek viszont az volt a kérése, hogy a falunapok keretében kürtöskalácsot
árusíthassanak és az Önkormányzat ennek megfelelő feltételeket biztosítson részükre.

Szabó József Csabáné: A rendezvények megkezdése előtt egy héttel lett konkretizálva, hogy
részt vesznek a falunapokon, 9 fővel. Ezzel szemben részükről sem a lejelentett létszámot,
sem a megbeszélteket nem tartották be. Mindettől függetlenül lehetőségeikhez mérten
mindenben segítették és támogatták őket.

Kishonti János: Az általuk értékesített termék árbevétele a zsoboki intézetet támogatta.

Szabó József Csabáné: Mint az előbbiekben is tájékoztatta a képviselő-társakat, maximális
támogatásban részesítették őket.

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 8 igen szavazattal, 1  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
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73/2009. (VI. 22.) Öh. számú határozat
a programszervezőnek a 2009. évi Nagydorogi Falunapok megrendezéséről készített
beszámolója elfogadásáról
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Hahn Róbert
programszervezőnek a 2009. évi Nagydorogi Falunapok megrendezéséről készített
beszámolóját támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobri István polgármester

7. A 2009. év II. félévre szóló munkatervének elfogadása. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: Az SZMSZ (8/2003. (IV. 22.) ÖR. rendelet) 14. §-a alapján a
Képviselő-testület munkáját féléves időtartamra szóló munkaterv alapján végzi. A munkaterv
tervezetének elkészítése a polgármester és a jegyző feladata. A munkaterv tervezetét a
polgármester terjeszti a testület elé. A következő félév munkatervéről a Képviselő-testület
minden évben legkésőbb a júniusi, illetőleg a decemberi ülésen határoz.

A munkaterv összeállításánál a polgármester és az alpolgármester javaslata mellett
figyelembe kell venni a Képviselő-testület bizottságának, az önkormányzati intézmények
vezetőinek, a helybeli társadalmi, érdekképviseleti szervezeteknek — legkésőbb a munkaterv
tervezetét tárgyaló testületi ülés napjáig — benyújtott konkrét napirendi javaslatait. A
javaslatkérésre sor került, a megtett javaslatok a munkaterv tervezetébe beépítésre kerültek.
Mindemellett, amennyiben képviselőtársaimnak a munkatervhez további javaslata van, úgy
kérem, hogy szíveskedjenek azt legkésőbb az ülésen ismertetni.

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

74/2009. (VI. 22.) Öh. számú határozat
a Képviselő-testület 2009. év II. félévi Munkatervének elfogadásáról

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület
2009. év II. félévi Munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ-ben meghatározott személyeket a jelen
határozatban foglaltakról értesítse.

Határidő: azonnal

az értesítésre: az ülést követő 15 napon belül

Felelős:  Dobri István polgármester

a 2. pont vonatkozásában: dr. Sátor Vera jegyző
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8. Egyebek:

8.1 Lendvai Szilárd és Lendvai Bernadett ingatlan vásárlási kérelme.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Dobri István polgármester: Lendvai Szilárd és Lendvai Bernadett, Nagydorog, Széchenyi u.
1. szám alatti lakosok kérelemmel fordultak a Képviselő-testülethez a tulajdonát képező
ingatlannal szomszédos, az önkormányzat 10/18 arányú tulajdonát képező nagydorogi 220
hrsz-ú 784 m2 nagyságú ingatlan megvásárlására, 300,- Ft/ m2 ellenérték ellenében.

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

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

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

75/2009. (VI. 22) Öh. számú határozat
a 220 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának értékesítéséről

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Lendvai Szilárd és
Lendvai Bernadett, Nagydorog, Széchenyi u. 1. szám alatti lakosok részére 300,- Ft/
m2 (235.200,- Ft/ 10/18, azaz mindösszesen 130.667,- Ft) vételár ellenében értékesíti a
nagydorogi 220 hrsz-ú 784 m2 nagyságú ingatlanban meglévő 10/18 arányú tulajdoni
hányadát, a többi tulajdonostárs beleegyezésének megszerzése esetén.

2. Az adás-vétellel kapcsolatos valamennyi költséget a vevő köteles viselni, továbbá a
vevő köteles gondoskodni a tulajdonjog átruházásához. szükséges adminisztratív
teendők lebonyolításáról.

Határidő: az értesítésre: azonnal

Felelős: Dobri István polgármester

8.2 Juhász Lászlónénak a Nagydorog, Irinyi u. 3/3. szám alatti önkormányzati
bérlakásra vonatkozó kérelme.
Előadó: Dobri István polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Dobri Itván polgármester: Az Irinyi u. 3/3. szám alatti önkormányzati bérlakás
megüresedett. A lakás bérbeadása iránt Juhász Lászlóné nyújtott be kérelmet.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Képviselő-testület a lakásbérleti díjak mértékét 94/2008. (XI.
17.) Öh. számú határozatában 2009. január 1-jétől 95 Ft/m2 /hó összegben állapította meg.

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek!

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

76/2009. (VI. 22.) Öh. számú határozat
az Irinyi u. 3/3.  szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása Juhász Lászlóné
Nagydorog, Batthyány u. 9. szám alatti lakos részére

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. július 1-jétől
határozatlan időtartamra Juhász Lászlóné Nagydorog, Batthyány u. 9. szám alatti
lakos részére az Irinyi u. 3/3. szám alatti önkormányzati bérlakást bérbe adja 95 Ft/m2

/hó összegű bérleti díj ellenében.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: Dobri István polgármester

8.3 Böhl Ferencnek a Nagydorog, Kossuth L. u. 67. szám alatti önkormányzati
bérlakáshoz tartozó garázs bérbeadására vonatkozó kérelme.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Dobri István polgármester: A Kossuth u. 67. szám alatti önkormányzati bérlakást a
képviselő-testület az elmúlt ülésén Böhl Ferenc részére adta bérbe. A bérlő bérbe kívánja
venni a lakás udvarán található garázst is.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Képviselő-testület a helyiség (garázs) bérleti díjak mértékét
94/2008. (XI. 17.) Öh. számú határozatában 2009. január 1-jétől 109,- Ft/m2 /hó összegben
állapította meg.

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 egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
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77/2009. (VI. 22.) Öh. számú határozat
a Kossuth u. 67. szám alatti önkormányzati bérlakáshoz tartozó garázs bérbeadása
Böhl Ferenc Nagydorog, Vasvári u. 2. szám alatti lakos részére

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. július 1-jétől
határozatlan időtartamra Böhl Ferenc Nagydorog, Vasvári u. 2. szám alatti lakos
részére a Kossuth u. 67. szám alatti önkormányzati bérlakáshoz tartozó garázst bérbe
adja 109,- Ft/m2 /hó összegű bérleti díj ellenében.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: Dobri István polgármester

9. Bejelentések

Dobri István polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:

- Kerékpárút pályázat beadása megtörtént.
- Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda részére adományozásra kerülő zászlón,

mint az a korábbi testületi ülésen elfogadásra került, jelmondat lesz feltüntetetve.
Három javaslat érkezett, melyből a képviselő-testület vélemény nyilvánítása alapján
egy kiválasztásra kerül.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
jelmondatot fogadta el:

„…gyökereket és szárnyakat..”

- Tájékoztatásképen került kiküldésre a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
levele, mely az OTP előtti gyalogátkelőhelyre történő pályázattal kapcsolatos.

- Sportcsarnok külső vakolata elkészült.
- Iskola belső festése folyamatban.
- Közcélúak foglalkoztatása folyamatos, padkázás, árkok mélyítése nagy részben

megtörtént.
- Banai árok környékén a kaszálás folyik.
- Temetők karbantartása folyamatos.
- Dr. Puskás Imre Tolna Megye Közgyűlésének Elnöke megkereséssel fordult az

Önkormányzathoz, tájékoztatva, hogy megalapították a Tolna Megyei Kisiskolákért
Alapítványt, mely a kis létszámú falvak és iskolák támogatásának segítését jelentené.
Kéri amennyiben a lehetőség adott akár magánszemélyek, akár képviselők részéről,
támogassák az alapítvány a továbbsegítés célja végett.

Bartha Gergely: Van értelme a kerékpárút pályázat újbóli beadásának?

Dobri István polgármester: Van, nem csak mi vagyunk, akik egy pályázat beadásával
többször megpróbálkoznak. Mint korábban már említette, a nagy forgalomra tekintettel
célszerű lenne a kerékpárút kialakítása.
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Bartha Gergely: Információja szerint a Dunaág Kft. a tengelici vízbázisra tervezi kötni a
nagydorogi hálózatot.

Dobri István polgármester: mint ismeretes az ivóvíz minőségre benyújtott pályázat kedvező
elbírálásban részesült. A tengelici vízbázis esetében a szakértői vizsgálatok szerint jobb
minőségű, tisztítább víz kerülne a rendszerbe.

Bartha Gergely: A Széchényi Utca végén lévő földbérlemény rendkívül műveletlen. Mi ez
esetben a teendő?

Dobri István polgármester: A képviselő-testület a bérbeadást egyhangúlag elfogadta. A
bérlő a bérleti díjat befizette.

Kishonti János: A szerződés tartalmazza, hogy jó gazda gondosságával kerüljön
megművelésre a kiadott földbérlemény.
Dobri István polgármester: Javasolja, hogy hozzanak létre Ad-Hoc Bizottságot, mely
megtekinti és véleményezi a földterületet abból a szempontból, hogy az ott folytatott művelés
megfelel-e a jó gazda gondosságának.
Három főre tesz javaslatot: Kishonti János, Bartha Gergely és Kajári Gábor képviselő urak
személyében.
Megkérdezi a tagságra jelölteket, hogy hozzájárulnak–e megválasztásuk nyilvános ülésen
történő tárgyalásához.

Kishonti János: Hozzájárulok.

Bartha Gergely: Hozzájárulok.

Kajári Gábor: Hozzájárulok.

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

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

„Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ad-hoc bizottságot hoz létre
a Nagydorog, 170/2 hrsz.-ú Láng László részére bérbeadott földterület állapotának, az ott
folytatott mezőgazdasági tevékenység szerződésszerű voltának kivizsgálására.
Az ad-hoc bizottság tagjai:

- Bartha Gergely képviselő
- Kajári Gábor képviselő
- Kishonti János képviselő

Az ad-hoc bizottság a vizsgálat eredményéről a képviselő-testületet a soron következő
munkaterv szerinti ülésén tájékoztatni köteles.”

A jelöltek nem vesznek részt a szavazásban.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
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78/2009. (VI. 22.) Öh. számú határozat
Ad-hoc Bizottság létrehozásáról, a Nagydorog 170/2 hrsz.-ú Láng László részére
bérbeadott földterület állapotának, az ott folytatott mezőgazdasági tevékenység
szerződésszerű voltának kivizsgálására

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ad-hoc bizottságot
hoz létre a Nagydorog, 170/2 hrsz.-ú Láng László részére bérbeadott földterület
állapotának, az ott folytatott mezőgazdasági tevékenység szerződésszerű voltának
kivizsgálására.

2. Az ad-hoc bizottság tagjai:

- Bartha Gergely képviselő
- Kajári Gábor képviselő
- Kishonti János képviselő

3. Az ad-hoc bizottság a vizsgálat eredményéről a képviselő-testületet a soron következő
munkaterv szerinti ülésén tájékoztatni köteles.

Határidő: azonnal,

a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra: a képviselő-testület a soron
következő munkaterv szerinti ülése

Felelős: Dobri István polgármester,

a 3. pont vonatkozásában: az ad-hoc bizottság tagjai

Mivel más bejelentés nem hangzott el, Dobri István polgármester a képviselő-testület
nyilvános ülését 17.45 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


