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

 

87/2009.(VIII. 24.) ÖH. számú határozat  

 

A lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 

polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló. 

88/2009.(VIII. 24.) ÖH. számú határozat  Az önkormányzat 2009. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló. 

89/2009.(VIII. 24.) ÖH. számú határozat  Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának 

elfogadása. 

90/2009.(VIII. 24.) ÖH. számú határozat  Nagydorog Nagyközség Eseti Beszerzési 

szabályzatának módosítása. 

91/2009.(VIII. 24.) ÖH. számú határozat  A könyvtárosnak a könyvtár 

tevékenységéről készített beszámolója. 

92/2009.(VIII. 24.) ÖH. számú határozat  A polgármesternek a Paksi Kistérségi 

Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló. 

93/2009.(VIII. 24.) ÖH. számú határozat  A Nagydorog, Vasvári utca útburkolat 

felújítása tárgyú építési beruházás 

kivitelezőjének kiválasztása. 

94/2009.(VIII. 24.) ÖH. számú határozat  Fedezet biztosítása az általános iskolai 

tanulók tankönyv támogatásához és a bejáró 

tanulók bérlettérítéséhez. 

95/2009.(VIII. 24.) ÖH. számú határozat  Feladat ellátási megállapodás felülvizsgálata 

Bikács Község Önkormányzatával. 
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotta: 

 

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 17/2009.(VIII. 27.) 

ÖR. rendelete  

 

Az önkormányzat 2009. 

évi költségvetésről szóló 

2/2009. (II. 17.) ÖR. 

rendelet módosításáról 

Hatályba lépésének napja:  

 2009. 08. 27. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 18/2009.(VIII. 27.) 

ÖR. rendelete  

 

Az önkormányzat 

költségvetési rendelete és 

zárszámadási rendelete 

mérlegei és kimutatásai 

tartalmának 

meghatározásáról 

Hatályba lépésének napja:  

2009. 09.01. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 19/2009.(VIII. 27.) 

ÖR. rendelete  

 

A vagyongazdálkodás 

szabályairól 

Hatályba lépésének napja:  

2009.09.01.  

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 20/2009.(VIII. 27.) 

ÖR. rendelete  

 

Az egészségügyi 

alapellátások körzeteinek 

megállapításáról 

Hatályba lépésének napja:  

2009.09.01.  

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 21/2009.(VIII. 27.) 

ÖR. rendelete  

 

A közoktatási intézmények 

adatszolgáltatásának 

teljesítéséről 

Hatályba lépésének napja:  

2009.09.01.  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. augusztus 24-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  

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző 

 

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Jankovics László 

képviselő úr a hétvégén elhalálozott. 

Kéri a képviselő-társakat és a megjelenteket, hogy egyperces néma felállással adózzanak 

emlékének. 

A megemlékezést követően Dobri István polgármester a képviselő-testület ülését megnyitja, 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 9 fő képviselőből 9 fő jelen 

van.  

 

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./  Beszámoló az önkormányzat 2009. I. féléves gazdálkodásáról. 

  ( Írásos előterjesztés ) 

    Előadó: Dobri István polgármester 

 

3./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (II. 17.) ÖR. 

rendeletének módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

4./ Az önkormányzat költségvetési rendelete és zárszámadási rendelete mérlegei és 

kimutatásai tartalmának meghatározásáról szóló rendelet. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 
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5./ A vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Dobri István polgármester 

 

6./ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet 

megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

7./ A közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló rendelet 

megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Dobri István polgármester 

 

8./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési 

Szabályzatának elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Dobri István polgármester 

 

9./ Beszámoló a könyvtáros tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Főfai Mirtill könyvtáros 

 

10./ A polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 

tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Dobri István polgármester 

 

 

11./ Egyebek 

 

11.1/ A Nagydorog, Vasvári utca útburkolat felújítása tárgyú építési beruházás 

kivitelezőjének kiválasztása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Dobri István polgármester 

 

11.2/ Fedezet biztosítása az általános iskolai tanulók tankönyv támogatásához és a 

bejáró tanulók bérlettérítéséhez. ( 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./  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. 

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Lendvai Szilárd és Lendvai Bernadett részére az 

önkormányzati tulajdoni hányad értékesítése tárgyában a készpénz átutalása a tegnapi napon a 

vevő részéről megtörtént, de az Önkormányzat számláján még nem jelent meg. A szerződés 

megkötésére a vételi összeg számlán történő megjelenését követően kerül sor. 

 



 6 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

87/2009. (VIII. 24.) 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 

 

 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2009. I. féléves gazdálkodásáról. 

     Előadó: Dobri István polgármester 

    Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §  

/1/ bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi 

helyzetéről 2009. szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. 

Az Önkormányzat költségvetésének 2009. I. félévi helyzetéről készített beszámoló bemutatja 

a helyi önkormányzat – beleértve az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szervek – előirányzatainak alakulását. 

 

A bevételek 46,8 % - ban, a kiadások 49,9 %-ban realizálódtak.  A bevételek a tervezettnél 

3,2 % -al elmaradtak az első félévben, melynek az okai a kiegyenlítő, függő, átfutó tételek. 

Fontos szem előtt tartani, hogy a kajdacsi Kastélyiskola felújítása miatti pályázat 

következtében jelentős tavalyi évben tartalékolt 19.993 e Ft-os fejlesztési pénzmaradvány az 

I. félévben realizálódott. 

 

Átadja a szót Kishonti Jánosnak, a Pénzügyi Bizottság levező elnökének. 

 

Kishonti János képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a számára kérdéses 

dolgokat a Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalták, melyek az alábbiakra vonatkoztak: 

 

- Felhalmozási célú bevételek esetében a 750 e Ft-os termőföld értékesítés, illetve az 

értékesített lakások törlesztő részlete miből adódik ? 

 

- A támogatásértékű és véglegesen átvett bevételek esetében a működési célú átvett 

pénzeszközöknél jelentős az 1 200 e Ft-os vissza nem térítendő támogatás bevétel. 

A bevételek vonatkozásában hol kerül kimutatásra a fenti összeg? 

 

- Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár esetében a 2009. I. félév vonatkozásában hol került 

kimutatásra a mozgókönyvtári támogatás?  
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Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a feltett kérdésekre Bot Sándorné pénzügyi 

ügyintéző az alábbi válaszokat adta:  

 

- A termőföld értékét - a képviselő-testület által határozatban elfogadott - Tóth István 

részére értékesített föld bevétele, a lakások törlesztő részletét a Széchenyi utcai, illetve 

Paksi utcai befizetések képezik. 

 

- Az 1 200 e Ft vissza nem térítendő támogatás a támogatásértékű működési bevétel 

helyi önkormányzatoktól átvett támogatás értékű bevétel sorában került feltüntetésre. 

 

- Az Illyés Gyula Könyvtár szerepét a paksi Pákolitz István Könyvtár vette át. Az 

átutalásra július elején került sor, ebből kifolyólag a támogatás a II. félévben 

jelentkezik. 

 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2009. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját 

megtárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

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

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

88/2009. (VIII. 24.) Öh. számú határozat 

az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. I. 

félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

3./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (II. 17.) ÖR. 

rendeletének módosítása. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Az eredeti költségvetés 602 423 e Ft főösszeggel és 30 236 e Ft 

forráshiánnyal került elfogadásra. 

A IV. rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 617.674 e Ft, a forráshiány 34 716 e Ft 

Az előirányzat módosítások saját hatáskörben történnek. 

 

Átadja a szót Kishonti Jánosnak, a Pénzügyi Bizottság levezető elnökének. 

 

Kishonti János képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 

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

rendeletének módosítását, melyet javasol a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2009. (VIII. 27. ) ÖR. rendelete 

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.17.) ÖR. rendeletének 

módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. 08. 27. 
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4./ Az önkormányzat költségvetési rendelete és zárszámadási rendelete mérlegei és 

kimutatásai tartalmának meghatározásáról szóló rendelet.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Az önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 118. §-ában kap felhatalmazást az önkormányzat költségvetési rendelete és 

zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmának meghatározására. 

Ennek hiánya mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés, melynek felszámolása érdekében 

szükséges az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet elfogadása. Mindez a gyakorlatban 

változást nem fog előidézni. 

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

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2009. (VIII.27. ) ÖR. rendelete 

Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai 

tartalmának meghatározásáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. 09.01. 

 

 

5./ A vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása.  

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 

Dobri István polgármester: Az önkormányzat fontos közfeladatokat lát el, amihez 

nélkülözhetetlen a megfelelő vagyoni alap. Ezt rögzíti a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény is, amikor kimondja, hogy a helyi önkormányzatot megilletik mindazok a 

jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg 

terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. Az 

önkormányzat jelenleg is rendelkezik e tárgykörben rendelettel, de ez már elavult, a 

jogszabályi változásokat nem követte.  

A rendelet céljai jelzik, hogy mi az, amit az önkormányzat a vagyongazdálkodás során 

prioritásnak tekint, amit elvár a képviselő-testülettől, szerveitől és a vagyonkezelőktől 

egyaránt. 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: A rendeletben a jelenlegi gyakorlathoz képest történik-e 

változás? 

dr. Sátor Vera jegyző:  A jelenleg érvényben lévő rendelet elméleti alapokra épült, az 

elfogadásra váró rendeletnél pedig a gyakorlati szempontokra helyeztük a hangsúlyt.  

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

 

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

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2009. (VIII.27. ) ÖR. rendelete  

A vagyongazdálkodás szabályairól 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. 09.01. 

 

6./ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet 

megalkotása.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Az önkormányzat az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvény 2. §-ának (2) bekezdésében, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 152. §-ának (2) bekezdésében kap felhatalmazást az egészségügyi alapellátási 

körzetek meghatározására. 

A körzetek megállapításának hiánya, mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. A rendelet 

megalkotása változást nem fog előidézni. 

Az egészségügyi alapellátás körében az önkormányzatnak a következőkről szükséges 

gondoskodnia: 

 háziorvosi ellátás, 

 házi gyermekorvosi ellátás, 

 fogorvosi ellátás, 

 védőnői ellátás – ezen belül az iskola egészségügyi feladatokról való gondoskodás-. 

 

Kajári Gábor képviselő: A rendelet tervezetben foglaltak alapján észrevételezi, hogy a 

körzetek utcajegyzékében a Jókai utca sorszámozása csak a 60-as számig került megjelölésre, 

holott a valóságban ott további házszámok is vannak már. 

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

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet azon kiegészítéssel 

szíveskedjenek elfogadni, hogy a körzetek utcajegyzékében a Jókai utca annak 

végsorszámozásával kerüljön feltüntetésre. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2009. (VIII.27. ) ÖR. rendelete   

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 

 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. 09.01. 

 

 

7./ A közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló rendelet 

megalkotása.  

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Az önkormányzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 40. § (5) bekezdésében kap felhatalmazást az általa fenntartott közoktatási 

intézmények adatszolgáltatás teljesítési rendjének meghatározására. 

Az adatszolgáltatás teljesítési rendje megállapításának hiánya mulasztásban megnyilvánuló 

törvénysértés. 

A rendelet elfogadása a gyakorlatban változást nem fog előidézni. 

A csatolt tervezet csupán egy intézményt, a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvodát 

érinti. 

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

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

 

 

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

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2009. (VIII.24. ) ÖR. rendelete  

A közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. 09.01. 
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8./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési 

Szabályzatának elfogadása.  

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Az érintettek hozzájárultak az Előkészítő és Bíráló Bizottságba történő megválasztásuknak 

nyilvános ülésen történő megtárgyalásához. Hozzájáruló nyilatkozatuk a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben 

foglaltak alapján az ajánlatkérők kötelesek megállapítani a közbeszerzési és beszerzési 

eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében 

eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a 

közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét.  

Az önkormányzat ajánlatkérőnek minősül, így a fentebb írt kötelezettség kiterjed rá. 

Az önkormányzat rendelkezik már közbeszerzési és beszerzési szabályzattal is, de azok 

elavultak.  

Emellett az önkormányzat az Európai Unióból támogatott közbeszerzésekre és beszerzésekre 

vonatkozóan jelenleg is rendelkezik szabályzattal, melyet a képviselő-testület a 29/2009. 

(III.3.) Öh. számú határozatával fogadott el. Ezt a Polgármesteri Hivatalnál bekövetkezett 

személyi változásokra tekintettel módosítani szükséges. 

 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: Áttekintve a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatot a 

szennyvízberuházás tárgyalása és menetének lefolytatása is a Szabályzatban foglaltak alapján 

történik. 

 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

89/2009. (VIII. 24.) Öh. számú határozat  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának 

elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 
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90/2009. (VIII. 24.) Öh. számú határozat  

Nagydorog Nagyközség Eseti Beszerzési Szabályzatának módosításáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre, 

valamint a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó Eseti Beszerzési 

Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja: 

A Szabályzat 2.4. pontjának hatodik francia bekezdése, továbbá 3.2. pontjának harmadik 

francia bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: 

„- Tancsa Gábor, műszaki szakértő”. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 
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9./ Beszámoló a könyvtáros tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Főfai Mirtill könyvtáros 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Felkéri Főfai Mirtill könyvtárost, amennyiben az írásos 

beszámolóhoz szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 

 

Főfai Mirtill könyvtáros: Az írásos előterjesztésben leírtakhoz szóbeli kiegészítése nincs. 
 

Dobri István polgármester: Véleménye szerint egy településen a könyvtár a kulturális élet 

központja, mely sajnos Nagydorog vonatkozásában nem igazán tapasztalható. 

Mint azt a beszámolóban is olvashatjuk, a 2009-es év I. félévére vonatkozó tervek csak 

részben valósultak meg, hivatkozva az alacsony létszámú érdeklődésre. 

Javasolja a helyi médián - Nagydorogi hírek, Nagydorog TV - keresztül a könyvtár 

mindennapi életéről, valamint a tervezett programokról a lakosság többszöri, figyelemfelkeltő 

tájékoztatását. 

Az előterjesztés mellékleteként csatoltuk a Pákolitz István Városi Könyvtár igazgatójának 

tájékoztatását, melyben tapasztalhatunk elismerő, illetve elmarasztaló szavakat is. 

Kéri Főfai Mirtill könyvtárost, hogy az igazgató úr által leírtakat figyelembe véve 30 napon 

belül tájékoztatni szíveskedjen az elmaradt feladatok elvégzéséről. 

 

Hahn Róbert képviselő: A Kalap-Sipka Múzeum településünk egyetlen múzeuma, 

célszerűnek tartaná nagyobb mértékű menedzselését. 

Javaslatot tesz tájékoztató film elkészítésére, mely a vendégeket – a kiállítás megtekintése 

alatt - részletesen ismertetné a múzeum eredetével, és jelenlegi fennállásával kapcsolatban. 

 

Veres Imre alpolgármester: Javasolja, hogy a NDTV munkatársai, valamint a község 

könyvtárosa kölcsönösen keressék egymást a minél szélesebb kulturális élet kialakítása és 

megvalósítása tárgyában. 

 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot azzal a szóbeli kiegészítéssel 

szíveskedjenek elfogadni, hogy a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban leírtak alapján a soron következő képviselő-testületi ülésen Főfai Mirtill könyvtáros 

elmaradt feladatainak elvégzéséről a képviselő-testületet tájékoztassa! 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

91/2009. (VIII. 24.) Öh. számú határozat  

a könyvtárosnak a könyvtár tevékenységéről készített beszámolója elfogadásáról  

1.Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Főfai Mirtill 

könyvtárosnak a könyvtár tevékenységéről készített beszámolóját elfogadja azzal, hogy az 

elmaradt munka elvégzéséről 30 napon belül a polgármesternek beszámoljon. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban leírtak alapján a soron 

következő képviselő-testületi ülésen Főfai Mirtill könyvtáros elmaradt feladatainak 

elvégzéséről a képviselő-testületet tájékoztassa. 

Határidő: 1. pont vonatkozásában: azonnal 
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     a 2. pont vonatkozásában: 2009. szeptember 29. 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

10./ A polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 

tevékenységéről.  

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása 

rögzíti, hogy a Társulási Tanács tagjai évente legalább kettő alkalommal beszámolnak 

képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 

A beszámoló a tárgyév első félévében végzett tevékenységről készült. 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás nem nyújtott be pályázatot. A téli közmunkaprogram 

meghosszabbítására lett volna lehetőség, de nem élt vele a Társulás. A kistérségi pályázattal 

nem kerül több pénz a rendszerbe, mivel ezt az összeget az önkormányzatoktól vonják el.  

 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: Hivatkozva a Pakson megtartásra került testületi ülésre, 

utólagosan Gerjen is csatlakozott a Hulladékgazdálkodási programhoz? 

 

Dobri István polgármester: Igen, újratárgyalta a gerjeni képviselő-testület, melynek során a 

határozatot egy fő tartózkodása ellenében elfogadtak. 

 

Kishonti János képviselő: A 2009. február 12-i tanácsülés alkalmával a DC Dunacom Kft. 

ügyvezetője tájékoztatást adott a kisállati hullák gyűjtésével, szállításával kapcsolatban. Az 

idei év tekintetében történt változás az elmúlt évhez képest? 

 

Dobri István polgármester: Önkormányzatokat érintő változás nem történt. 

 

Kishonti János képviselő: A NEFELA támogatás összege továbbra is lakosságarányosan 

alakul? 

 

Dobri István polgármester: Igen, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. 

 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

92/2009. (VIII. 24.) Öh. számú határozat  

a polgármesternek a Paksi Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolója elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a Paksi 

Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 
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11.1/ A Nagydorog, Vasvári utca útburkolat felújítása tárgyú építési beruházás 

kivitelezőjének kiválasztása.  

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Önkormányzatunk értesítést kapott, miszerint a 2009. évi TEÚT 

forrás megszerzésére benyújtott pályázatot befogadták és a kivitelezés megkezdhető.  

Erre tekintettel az elvégzendő munkálatokra azonos műszaki tartalommal három 

ajánlattevőtől kértünk árajánlatot - az előterjesztés mellékletét képezik- melyek közül a 

képviselő-testületnek kell kiválasztania a leendő kivitelezőt. 

 

Kishonti János képviselő: A mellékletként csatolt árajánlatok esetében a Meiszter és Társa 

Kft. ajánlatában van 5 cm-es koptatóréteg feltüntetve. 

 

Dobri István polgármester: Mindhárom árajánlat tartalmazza az 5 cm-es koptatóréteget. 

 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

93/2009. (VIII. 24.) Öh. számú határozat  

A Nagydorog, Vasvári utca útburkolat felújítása tárgyú építési beruházás 

kivitelezőjének kiválasztása tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aqua-Bau Kft. (7100 

Szekszárd, Tompa u. 8.) ajánlattevő árajánlatát elfogadja, melynek alapján az ajánlattevővel a 

Nagydorog, Vasvári utca útburkolat felújítása tárgyú építési beruházás kivitelezése tárgyában 

a vállalkozási szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

11.2/ Fedezet biztosítása az általános iskolai tanulók tankönyv támogatásához és a 

bejáró tanulók bérlettérítéséhez.  

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Az általános iskola – az előző évekhez hasonlóan - megküldte 

részünkre az általános iskolai tanulók tankönyv kiadásaihoz nyújtott támogatáshoz, továbbá a 

bejáró tanulók bérletének ellenértékéhez nyújtott támogatáshoz szükséges igényt. 

A tankönyvtámogatás mértéke a jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra, ebből kifolyólag a 

költségvetésben nem került feltüntetésre. 

 

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

elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

94/2009. (VIII. 24.) Öh. számú határozat  

fedezet biztosítása az általános iskolai tanulók tankönyv támogatásához és a bejáró 

tanulók bérlettérítéséhez  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchényi Sándor 

Általános Iskola és Óvodával tanulói jogviszonyban álló gyermekek részéről jelentkező 

tankönyv kiadások támogatására a tárgyévi költségvetés terhére 847.705,- Ft-ot biztosít; 

a Képviselő-testület a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvodával tanulói jogviszonyban 

álló, tömegközlekedési eszköz igénybevételével bejáró gyermekek bérlet kiadásainak 

támogatására a tárgyévi költségvetés terhére 560.500,- Ft-ot biztosít, az intézmény által 

benyújtott igénylésben meghatározott bontásban történő felhasználásra. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

11.3/  Feladat-ellátási megállapodás felülvizsgálata Bikács Község Önkormányzatával. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Mint a Képviselő-testület előtt is ismert, korábbi testületi ülésen 

már megtárgyalásra került a feladat-ellátási megállapodás Bikács Község Önkormányzata 

vonatkozásában. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a bikácsi óvodáskorú gyermek és felnőtt 

étkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátási megállapodást augusztus hónapban - a beiratkozás 

függvényében - újratárgyalják. 

Bikács Község polgármestere 2009. 08.24-én nyújtotta be kérelmét a fenti tárgyban. 

A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda gazdasági vezetője által elkészített kimutatás 

alapján a 20 gyermek esetében a gyermekétkeztetés egy tanévre (10 hónap) 1.264.000,- Ft-ot 

jelentene.  Igazgatóasszonnyal történt egyeztetés során megállapítást nyert, hogy egyetlen egy 

gyermek beíratására sem került sor a nagydorogi intézménybe. 

 

Kishonti János képviselő: Az elhangzottak alapján nem támogatja a bikácsi 

gyermekétkeztetéshez  való hozzájárulást, ha Györköny kapja a támogatást. 

 

Dobri István polgármester: Bikács Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén-

amennyiben a lehetőség adott lesz - személyesen megindokolja a megjelentek részére a fenti 

napirend tárgyában hozott határozatot. 

 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 
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95/2009. (VIII. 24.) Öh. számú határozat  

Feladat-ellátási megállapodás felülvizsgálata Bikács Község Önkormányzatával 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

2009. szeptember 1-jétől a korábbi feladat ellátási megállapodásban foglaltak szerint, 

változatlan formában kíván feladat ellátási megállapodást kötni Bikács Község 

Önkormányzatával. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy az 1. pontban foglaltakról Bikács 

Község Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztassa, továbbá, hogy a feladat 

ellátási megállapodást az 1. pontban foglalt feltételekkel kösse meg. 

 

Határidő: 2009. augusztus 31. 

Felelős: Dobri István polgármester 

  

 

Bejelentések 

 

Dobri István polgármester: 

 

- Az ÁNTSZ ellenőrzése során hiányosságokat állapított meg a fogászat, egészségház és 

a gyermekorvosi rendelő esetében. Az észrevételezett hiányosságok nagy része 

megoldást nyert. 

- A Kossuth L. utcai óvoda tetőszerkezetének cseréje megkezdődött, a munkavégzés 

folyamatos. 

- A Banai árok kitisztítása megtörtént. 

- Október 24-én kerül sor a megyezászló és az iskola zászló átadására, melynek 

megszervezése a napokban megbeszélésre kerül. 

- Mint ismeretes, dr. Arbanász Zoltán fogszakorvos tervezi nyugdíjba vonulását. 

A napokban egy fiatal szakember érdeklődött a megüresedő fogorvosi állás ügyében. 

Konkrétumok tisztázásra nem került sor, mivel dr. Arbanász Zoltán a praktizálás 

abbahagyására irányuló szándékát még nem pontosította 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Javaslatot tesz arra, hogy Nagydorog vonatkozásában 

biztosítsunk lehetőséget a lakosság számára egységes nemzeti zászló megrendelésére. 

A községben élő lakosok egy része ünnepi alkalmakor szívesen helyezne ki nemzeti zászlót. 

 

Dobri István polgármester: Természetesen adjuk meg a lehetőséget a lakosság számára. 

Hivatalosan kérünk árajánlatot, mely az NDTV képújságán, illetve a helyi sajtóban 

megjelenítésre kerül. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Javasolja, hogy egységes zászló megrendelésére legyen 

lehetőség, így a falu összképe is egységes lenne. 

 

Hahn Róbert képviselő: Nem ért egyet képviselőasszony azon javaslatával, hogy egységes 

zászló megrendelésére legyen lehetőség. Döntse el a lakosság, hogy ki milyen kivitelben 

szeretné megvásárolni. 

 

Kishonti János képviselő: Kihelyezésre kerültek a szelektív hulladékgyűjtők? 

Összességében mi az értelme abban az esetben, ha egy autó szállítja, és egy rekeszbe történik 

a három fajta hulladék begyűjtése? 
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Tisztában van vele, hogy az autóban elhatárolt rekeszek vannak, de nem az 

tapasztalható, hogy az elszállítás így is történik. 

 

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a képviselő urat, hogy egy-egy alkalommal 

egyfajta hulladék elszállítására kerül sor. 

 

Kishonti János képviselő: A Kossuth L. utcai óvoda épületéről lekerülő tetőcserépnek mi 

lesz a sorsa? 

 

Dobri István polgármester: A tetőcserép értékesítésre meghirdetésre került, ügyintéző Szűcs 

István falugondnok. 

 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: Javasolja, hogy a szelektív hulladékgyűjtés tekintetében  

a helyi médiában - NDTV, Nagydorogi hírek- részletesebb ismertetésre kerüljön sor. 

 

Hahn Róbert képviselő: A sportcsarnokban a duplaajtó javítása, lecserélése a fűtés, valamint 

az ajtó zárhatósága szempontjából aktuális lenne. 

 

Dobri István polgármester: Szakember felülvizsgálja, és elvégzi a szükséges javítást, 

valamint cserét. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megkezdte tanulmányait a 

Budapesti Corvinus Egyetem önkormányzati pénzügyek szakán, emiatt néhány munkaterv 

szerinti képviselő-testületi ülés időpontjának módosítására lesz szükség. 

 

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

ülését 17.45 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

A képviselő-testület az Ötv. 12. §-ának (4) bekezdése a) pontjában foglaltak alapján zárt 

ülésen folytatja a munkát. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

       Dobri István     dr. Sátor Vera 

polgármester             jegyző  

 


