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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:

82/2009.(VII.22.) ÖH. számú határozat A települési – szilárdhulladék –
gazdálkodási rendszerek fejlesztésére kiírt
(KEOP-2009-1.1.1) pályázatra pályázat
benyújtása, valamint hulladékgazdálkodási
társulás létrehozása tárgyában

83/2009.(VII.22.) ÖH. számú határozat „Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség
megőrzéséhez igénybe vehető támogatás”
keretében megvalósítandó beruházás
(Kossuth u. rendőrség épületének felújítása)
tárgyában

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

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-én
18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Paks Városháza földszinti tanácskozóterme Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.

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

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Sátor Vera jegyző

továbbá

- Bölcske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Nagyné dr. Szőke Klára jegyző
- Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- Györköny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hortobágyiné dr. Gera Judit

jegyző
- Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és dr. Blazsek Balázs címzetes

főjegyző
- Pusztahencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Erdei Tamás körjegyző

valamint

Ocsenás Péter szakértő a COWI Kft. képviseletében
Zombai László szakértő a COWI Kft. képviseletében
Szatmári Magdolna szakértő a Szamaterv Kft. képviseletében

Dobri István polgármester: a képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 10 fő képviselőből 9 fő jelen van.
Jankovics László képviselő úr előre nem látható ideig tartó akadályoztatása miatt az ülésen
nem tud részt venni. Kéri, hogy a mai ülés napirendi javaslatát az alábbi kiegészítéssel
fogadják el. Második napirendi pontként fel kell venni a következőt: „a 2/2009. (I.09.) Öh.
számú határozat módosítása, a Kossuth. u., Rendőrség épületének felújítása tárgyában”. Az
erről szóló előterjesztés azonnal kiosztásra kerül.
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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. Pályázat a települési szilárdhulladék – gazdálkodási rendszer fejlesztésére kiírt
KEOP pályázatra, valamint hulladékgazdálkodási társulás létrehozása az érintett
településekkel (Írásos előterjesztés)
Előadó: Hajdú János Paks Város Polgármestere

2. A 2/2009. (I.09.) Öh. számú határozat módosítása, a Kossuth u. Rendőrség
épületének felújítása tárgyában
(Írásos előterjesztés)
Előadó: Dobri István polgármester

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

1./ Pályázat a települési szilárdhulladék – gazdálkodási rendszer fejlesztésére kiírt
KEOP pályázatra, valamint hulladékgazdálkodási társulás létrehozása az érintett
településekkel
Előadó: Hajdú János Paks Város Polgármestere
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Dobri István polgármester: Átadja a szót Paks Város Polgármesterének, Hajdú Jánosnak.

Hajdú János Paks Város Polgármestere: Köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét.
Ismerteti a hulladékgazdálkodási pályázattal és a társulás létrehozásával kapcsolatos
előzményeket. Felkéri Ocsenás Pétert, az anyagot készítő COWI Kft. képviselőjét, hogy
tájékoztassa a megjelenteket a projektről.

Ocsenás Péter szakértő a COWI Kft. képviseletében: Ismerteti a kivetítőn látható diák
tartalmát.

Hajdú János Paks Város Polgármestere: Elmondja, hogy a kiadott anyaghoz képest a
legújabb költségbecslés 1,6 milliárd forint. 30 %-os önrésszel számolva ez a 7 önkormányzat
számára 480 millió forintos kiadást jelentene. Ez 31.000 főre jut és lakosságarányosan lenne
felosztva. Nagydorogra ez alapján 44 millió forint jutna. Ezen összegekre majd csak 2011.
második felében lesz szükség. Azt, hogy milyen forrásból lehet előteremteni, még nem tudja
megmondani.
Tény, hogy 2010. végére betelik a paksi lerakó, azután is el kell helyezni a hulladékot, így
kényszerhelyzetben vagyunk, a 7 önkormányzat egymásra van utalva.
Az előbb elmondott számok annyira pontosak, amennyire az egy tervezői értékbecsléstől
elvárható. A valutaárfolyamok változása miatt lehet változás. Átadja a szót Zombai László, a
COWI Kft. másik megjelent szakértőjének.
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Zombai László szakértő a COWI Kft. képviseletében: Részletesen ismerteti a projektben
alkalmazandó hulladékgazdálkodási technológiát.

Hajdú János Paks Város Polgármestere: Ismerteti a kivetített határozati javaslatot, melyet
mindegyik részt vevő önkormányzatnak a saját nevében kellene elfogadnia:

„HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a települési –
szilárdhulladék – gazdálkodási rendszerek fejlesztésére kiírt (KEOP-2009-1.1.1) pályázatra. A
pályázathoz, illetve a rendszer kialakításához szükséges forrásokat a képviselő-testület az önkormányzat
2010. és 2011. évi költségvetésében biztosítja. A támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítására
kötelezettséget vállal.

2. Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 41. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. tv. 16. § szerinti Hulladékgazdálkodási Társulást hoz létre
Bölcske-Gerjen-Györköny-Madocsa-Nagydorog-Pusztahencse önkormányzataival.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás előkészítésére, és egyben
felkéri arra, hogy 2009. szeptember 30-ig terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra.

Határidő: 2009. szeptember 30., illetve folyamatos

Felelős: Hajdú János polgármester”

Jelenleg a határozati javaslatban jogi személyiség nélküli társulás megalakításáról van szó. A
második fordulóban át kellene alakulni jogi személyiséggel rendelkező társulássá.
Kérdezi, hogy van-e a jelenlévőknek kérdése, véleménye.

Dobri István polgármester: A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványnál meg lehetne
próbálni az önerő 100 %-ának megszerzését. A kivetített költségbecslés szerint az aszfaltút és
a térburkolat megépítése teszi ki a költségek jelentős részét. Úgy gondolja, olcsóbb is lehetne
a kivitelezés.

Hajdú János Paks Város Polgármestere: Pontos árajánlatot kértünk, azon alapulnak a
számítások. A későbbiek során a kivitelezést közbeszereztetni kell, el tudom képzelni, hogy a
majdani tárgyalások során csökkenteni lehet a költségeket. Az erőmű most új vezetést kapott,
eddig is segítettek, szerintem ezután ha lehet még inkább számíthatunk rájuk. Amikor már a
konkrétumokról lesz szó, meg fogjuk keresni őket és az Alapítványt is. Az önerő
előteremtéséhez az önkormányzatok hitelt is vehetnek fel, ha erre nincs módjuk, külső forrás
bevonására lesz szükség. Hangsúlyozom, a döntést most kell meghozni, de az önerőt majd a
következő képviselő-testületeknek kell előteremteni.

Kiss József Bölcske Község Polgármestere: Mi történik akkor, ha sikertelenül pályázunk?
Mi lesz 10 év múlva, amikor a tervezett projekt ideje lejár? Van-e mód arra, hogy a régi
szeméttelepek rekultivációját is megpályázzuk? Azt gondolom, mindenképpen pályázzunk
most, az önerőt reméljük hogy később elő tudjuk teremteni valahogyan.

Hajdú János Paks Város Polgármestere: Nem tudom megjósolni a pályázat kimenetelét, de
bízom benne, hogy nyerünk. Úgy érzem elég jó az érdekérvényesítő képességünk. Azt sem
tudom, hogy mi várható 10 év múlva, amikor néhány év alatt is sokat változik a világ. Még ez
az érvényességi idő is kitolódhat.
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Szatmári Magdolna szakértő a Szamaterv Kft. képviseletében: A hulladéklarakók
rekultivációjára csak később lesz pályázati lehetőség. Talán ősszel, vagy 2010-ben. Jelenleg
folyik a tervezés. Véleményem szerint akkor is társulásban lesz nagyobb esély a sikerre.

Máté Dénes Gerjen Község Polgármestere: Kényszerhelyzetben vagyunk. Ha nem
társulunk, öt év múlva kerülünk kényszerhelyzetbe és még meg is bírságolhatnak. Az önerő
előteremtése tényleg nehéz kérdés, mert az önkormányzatok más pályázatokat is szeretnének
benyújtani, azokhoz is kell önrész. Mégis úgy vélem, célszerű előre menekülni és
reménykedni abban, hogy az erőmű vagy az Alapítvány segít az önerő előteremtésében.

Hajdú János Paks Város Polgármestere: A tapasztalatok szerint nőnek a költségek a
szemétszállításban, legalább 1,5-2-szeresére. Ha a teljes amortizációt szerepeltetjük,
minimum 2-2,5-szörös árral kell számolni a közszolgáltatási díjaknál. A szakemberek szerint
először lehet csökkenteni a költségeket az amortizációval, de 2012-2013 körül a díj drasztikus
emelkedésével kell számolni. Ezt nem tudjuk elkerülni.

Németh József képviselő, Bölcske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: Miért
nem lehet 10 évnél hosszabb távra tervezni?

Hajdú János Paks Város Polgármestere: Mert a pályázati kiírás nem teszi lehetővé.

dr. Taba Sándorné képviselő, Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Szükség van a pályázat benyújtására, de az önrész lakosságarányos felosztásával nem értek
egyet, túl merevnek tartom. Szerintem Paksnak többet kellene vállalnia és még döntéshozatal
előtt meg kellene keresni az erőművet és az Alapítványt. Gerjen ezt az önerőt nem bírja el.

Hajdú János Paks Város Polgármestere: Értem a Képviselő asszony által felvázolt
problémát. természetesen meg fogjuk keresni az erőművet és az Alapítványt, de erre most
nincs idő, a szoros határidő miatt döntenünk kell. Paks Város gesztorként már felvállalta az
előkészítés teljes költségét, ami kb. 15 millió forintos tételt jelent. Másrészt a
hulladékszállítást a Város tulajdonában lévő gazdasági társaság nem jövedelemtermelő
tevékenységként látná el. Ezen Paks nem fog nyerni. Azt viszont nem tudom megígérni, hogy
más település kötelezettségét átvállaljuk. Egyébként van mód az ismertetett határozati javaslat
módosítására. Nekünk ebben az anyagban hat éves munkánk fekszik, ezért úgy gondolom, ez
most a legegyszerűbb, legköltségkímélőbb rendszer, ami még az előírásokat is kielégíti.

Braun Zoltán Györköny Község Polgármestere: Máshol a nagy hulladékgazdálkodási
rendszerek társulás vagy gazdasági társaság formájában működnek-e? Támogatom a pályázat
beadását, de mindent el kell követni az önerő csökkentése érdekében. Mindenképpen célszerű,
ha egy önkormányzatnak van érdekeltsége a szolgáltató működtetésében. Például Györköny
csak 3%-ban tulajdonosa a Paksi Vízmű Kft-nek, de van ráhatása a döntésekre.

Hajdú János Paks Város Polgármestere: Van olyan hulladékgazdálkodási rendszer, ami
gazdasági társaságként működik, de olyan is, ahol társulás a fenntartó. Mindegyik
profitorientált. Nekünk három önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságunk van, de
egyiknél sem törekszünk a profitra. Paks Város Önkormányzata támogatja ezeket a cégeket,
és ezt a támogatást minden tulajdonos élvezi.
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Ha nincsen több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz, felkérem az önkormányzatok
polgármestereit, hogy tegyék fel szavazásra saját településük vonatkozásában a kivetített és
általam ismertetett határozati javaslatot.

Dobri István polgármester: Kérem, hogy szavazzunk a kivetített és Hajdú János
polgármester úr által ismertetett határozati javaslatról Nagydorog vonatkozásában!

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

82/2009. (VII. 22.) Öh. számú határozat
a települési – szilárdhulladék – gazdálkodási rendszerek fejlesztésére kiírt (KEOP-2009-
1.1.1) pályázatra pályázat benyújtása, valamint hulladékgazdálkodási társulás
létrehozása tárgyában

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
pályázatot nyújt be a települési – szilárdhulladék – gazdálkodási rendszerek
fejlesztésére kiírt (KEOP-2009-1.1.1) pályázatra. A pályázathoz, illetve a rendszer
kialakításához szükséges forrásokat a képviselő-testület az önkormányzat 2010. és
2011. évi költségvetésében biztosítja. A támogatás elnyerése esetén a projekt
megvalósítására kötelezettséget vállal.

2. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv.
41. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. tv. 16. §
szerinti Hulladékgazdálkodási Társulást hoz létre Bölcske-Gerjen-Györköny-
Madocsa-Paks-Pusztahencse önkormányzataival.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás
előkészítésére, és egyben felkéri arra, hogy 2009. szeptember 30-ig terjessze a
képviselő-testület elé jóváhagyásra.

Határidő: 2009. szeptember 30., illetve folyamatos

Felelős: Dobri István polgármester

2./ A 2/2009. (I.09.) Öh. számú határozat módosítása, a Kossuth u. Rendőrség
épületének felújítása tárgyában
Előadó: Dobri István polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Dobri István polgármester: A 2/2009. (I.09.) Öh. számú határozatban a képviselő-testület
arról határozott, hogy pályázatot nyújt be a Rendőrség épületének felújítására. A pályázati
eljárásban hiánypótlási felhívást kaptunk, ezért szükséges az említett határozatnak a
előterjesztésben szereplő tartalommal történő módosítása.

Ha nincsen kérdés, illetve hozzászólás, kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról!

A képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
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83/2009. (VI. 22.) Öh. számú határozat

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez
igénybe vehető támogatás”  keretében megvalósítandó beruházás ( Kossuth u. rendőrség
épületének felújítása) tárgyában

A 2/2009 (I. 09.) Öh. számú határozatban foglaltak helyébe a következők lépnek:

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe
vehető támogatás” keretében pályázni kíván a Kossuth u. rendőrség épületének
felújítására.

2. A Képviselő-testület „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki
örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás” keretében megvalósítandó
beruházás (Kossuth u. rendőrség épületének felújítása) pályázati önrészének
biztosítására kötelezettséget vállal az alábbiak szerint:

Kosssuth u. rendőrség épületének felújítása: ÁFA összege: 9.418.276 Ft

Fejlesztés címe: Kossuth u. rendőrség épületének felújítása

Jogcím: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség
megőrzéséhez igénybe vehető támogatás

Megvalósítás helye: 7044 Nagydorog, Kossuth u. 37. (hrsz.: 467)

3. 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

Más napirendi pont nem lévén, Dobri István polgármester a képviselő-testület ülését
19.30 órakor befejezettnek nyilvánítja.

Kmft.

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


