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

 

115/2009.(X. 26.) ÖH. számú határozat  

 

A lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 

polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló. 

116/2009.(X. 26.) ÖH. számú határozat  Az Alapszolgáltatási Központ 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

117/2009.(X. 26.) ÖH. számú határozat  A programszervező tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 

118/2009.(X. 26.) ÖH. számú határozat  A 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

terv elfogadása  

119/2009.(X. 26.) ÖH. számú határozat  Táibl Eszter Nagydorog, Klapka u. 20. szám 

alatti tanuló Arany János Tehetséggondozó 

Programban való részvételének támogatása. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. október 26-án 

16.10 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

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

 

Jelen vannak:  Dobri István polgármester, 

Bartha Gergely, 

Böndörné Jaksa Judit, 

Hahn Róbert 

Hosnyánszki Jánosné, 

Jaksa József 

Kishonti János,  

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Sátor Vera jegyző  

     Bogáncs Józsefné intézményvezető 

 

Dobri István polgármester: a képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mert a megválasztott 10 fő képviselőből 8 fő jelen van. Veres Imre 

alpolgármester és Kajári Gábor képviselő távollétét előzetesen bejelentette.  

 

Javasolja az írásos meghívóval azonos napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

N A P I R E N D :  

 
 

1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, a két 

ülés között végzett tevékenységről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

2./ Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Bogáncs Józsefné intézményvezető 

 

3./ Beszámoló a programszervező tevékenységéről. 

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Hahn Róbert programszervező 

 

4./ A 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. 

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

5./  Táibl Eszter Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 

támogatása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Dobri István polgármester 
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6./ Egyebek 

 

 

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. 

 

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 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

115/2009. (X.26.) 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 Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről.   

 Előadó: Bogáncs Józsefné intézményvezető 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Felkéri az intézményvezető asszonyt, amennyiben az írásos 

előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 

 

Bogáncs Józsefné intézményvezető: A beszámolóban részletesen leírta a mindennapi 

tevékenységükkel kapcsolatos feladatokat, valamint a mellékelt táblázatok a települések 

számszaki adatait is tükrözik. Köszönetet mond a polgármester úrnak a közcélú 

foglalkoztatásban lévő munkavállalók Alapszolgáltatáshoz történő kiközvetítéséhez, mely 

nagymértékben segítette az ebéd kiszállítását, valamint az idős emberek házi segítségnyújtását 

is, ugyanis ezen a téren egyre több a szociálisan rászoruló. 

 

Kishonti János képviselő: A települési kiadási összesítőn a felső sorban feltüntetett számok 

mit takarnak? 
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Bogáncs Józsefné intézményvezető: A szakfeladatok megjelölését jelenti. 
 

Kishonti János képviselő: Nagydorog vonatkozásában 2009. I. félévben miből adódik a 

mínuszos egyenleg ? 

 

Bogáncs Józsefné intézményvezető: Mint ismert Gerzsei Jánosné nyugdíjba vonult, és az 

ezzel kapcsolatos elszámolások befolyásolták az I. féléves eredményt. 

 

Hahn Róbert képviselő: Jónak tartja a beszámolót. Kedvezőnek mutatkozik a családias 

hangulat, és bízik benne, hogy mindez a későbbiekben is így alakul. 

 

Jaksa József képviselő: Megfelelőnek tartja a beszámolót, de hiányolja Nagydorog és a többi 

intézmény részletesebb összehasonlítását, valamint az intézményen belüli problémák 

megjelölését is, melyek esetlegesen hátráltatják a dolgozókat a minden napi munkájuk 

elvégzésében. 

Napi térítési díjak milyen alapon kerülnek megállapításra, mivel a beszámolóban különböző 

mértékek kerültek feltüntetésre. 

 

Bogáncs Józsefné intézményvezető: Tájékoztatja a képviselő urat, hogy a felmerülő 

problémák intézményen belül megoldásra kerülnek. 

A beszámoló vonatkozásában úgy tartotta célszerűnek, hogy elsősorban Nagydorog kerüljön 

előtérbe, a további hat községről számszaki adatok kerüljenek előterjesztésre. 

Térítési díjak esetében a szolgáltatás intézményi térítési díja nem haladhatja meg a 

szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti 

létszámra jutó napi összegét. Az ellátottak személyi térítési díj számolásának alapja az 

intézményi térítési díj, mely nem haladhatja meg az egy főre jutó jövedelem 25%-át. 

Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni:  

- a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, mely 20 Ft/nap illetve, 

- a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, mely a napi jövedelem  

15 %-a. 

 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a csatolt 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

 

116/2009. (X. 26.) Öh. számú határozat  

az Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezetőnek az 

Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről készített beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 
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3./ Beszámoló a programszervező tevékenységéről. 

 Előadó: Hahn Róbert programszervező 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Dobri István polgármester: Felkéri a programszervező urat, hogy amennyiben az írásos 

előterjesztéshez szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 

 

Hahn Róbert programszervező: A programszervezők szerencsésnek mondhatják magukat, 

mivel az általuk végzett munka a széles plénum előtt zajlik és a településeken élők számára 

ismert munkát takar. Aki egy kicsit is foglalkozik a helyi eseményekkel az tulajdonképpen 

nap, mint nap láthatja a programszervező munkáját. Természetesen az értékelés az esetek 

túlnyomó többségében szubjektív alapokon nyugszik, és ezáltal nehéz egyértelmű képet 

alkotni az elvégzett feladatokkal kapcsolatban. 

Az azonban megállapítható, hogy sajnos a kultúra iránt nincs igénye a ma élő embereknek. A 

nagyfokú médiaáradat, az informatika és az Internet széleskörű elterjedésének hatására az 

emberek érdektelenné váltak. Nem kívánnak közösségi rendezvényekre járni és kiégett 

belőlük a kultúra iránti vágy is.  

A klubhelyiség közösségi térként is funkcionál. Különböző előadások, gyűlések és egyéb 

összejövetelek zajlanak civil, vagy egyesületi szervezésekben.  

Úgy gondolja, hogy az intézmény jelenlegi működtetése megfelel az elvárásoknak és a 

lehetőségekhez képest igyekezni fog a jövőben is úgy dolgozni, hogy az a lakosság túlnyomó 

többségének a megelégedését szolgálja. Minden ötletet és javaslatot szívesen foga. 

 

Amennyiben a képviselőtársak részéről az írásos anyaggal kapcsolatban kérdés merülne fel, 

abban az esetben szívesen válaszol. 

 

Kishonti János képviselő: A beszámolóban olvashatjuk, hogy az értékelés az esetek 

túlnyomó többségében szubjektív alapokon nyugszik, és ezáltal nehéz egyértelmű képet 

alkotni az elvégzett feladatokkal kapcsolatban. Mit takar ez valójában? 

 

Hahn Róbert programszervező: A szubjektív értékelés a vélemények megnyilvánulására 

értendő. 

 

Kishonti János képviselő: Egy-egy rendezvény megszervezése esetén történik-e előzetes 

felmérés ? 

Javasolja továbbá, hogy azon esetben, ha civil szervezet vagy egyéb szervezet által 

rendezvény megrendezésére kerül sor, legyen biztosított a zártkörűség, ugyanis igen csak  

zavaró az állandó jövés-menés, illetve egyéb sportrendezvény a szomszéd helyiségben. 

 

Hahn Róbert programszervező: A rendezvények összeállítása csak részben a 

programszervező feladata, ebből következően mások véleményének kikérésére is sor kerül. 

A rendezvények zártkörű biztosítása már rendeződött, a megkezdés előtt egy órával a 

klubhelyiség bezárásra kerül, így az előkészületek lefolytatása is akadálytalan. 

A nagyobb gondot az árubemutatók leszervezése jelenti, javasolja, hogy ezen célra a 

Polgármesteri hivatal biztosítsa a tanácskozótermet. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Alátámasztja a programszervező azon megállapítását, 

hogy a ma élő embereknek nincs nagymértékű igénye a kultúra iránt. Ez nem csak falusi – 
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Nagydorogon-, hanem városi viszonylatban is megmutatkozik, mely személyes tapasztalaton 

alapul.  

 

Jaksa József képviselő: A rendezvények lebonyolítása terén más megoldás nem lehetséges? 

Javasolja a táncházat, vagy a volt pártépületet a problémák kiküszöbölésére. 

 

Hahn Róbert programszervező: Mindkét épületben folynak próbák, esküvők. 

 

Jaksa József képviselő: Általánosságban megállapítható, hogy a civil emberek 

felkészületlenek egy-egy helyzetmegoldás terén. 

Javaslatot tesz tanfolyam/ok megszervezésére, mely/ek keretében mozgósítható a falu, és 

ezáltal  talán az érdektelenség is csökken. ( pl.: elsősegélynyújtás ) 

 

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 7 igen szavazattal,1 fő tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

117/2009. (X. 26.) Öh. számú határozat  

a programszervező tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a programszervező 

tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

  

4./ A 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

(Ötv.) 92 § (6) bekezdése a következőket írja elő: „ A helyi önkormányzatra vonatkozó éves 

belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-ig hagyja jóvá.” 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 2009. október 15-én küldte meg a 

Polgármesteri Hivatalhoz a szükséges előterjesztést. 

 

Jaksa József képviselő: Összességében csak kettő ellenőrzésre kerül sor. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Nagydorog vonatkozásában igen, de összességében Nagydorog-

Bikács-Sárszentlőrinc községeket kell figyelembe venni az ellenőrzések számát illetően. 

 

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

 

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

szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

 

118/2008. (X. 26.) Öh. számú határozat  

a 2009. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi belső 

ellenőrzési tervet Nagydorog Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában az 

előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakról jelen 

határozat kivonatának megküldésével a Paksi Többcélú Kistérségi Társulást értesítse. 

Határidő: azonnal 

a 2. pont vonatkozásában: az ülést követő 15 napon belül 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

5./  Táibl Eszter Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 

támogatása.  

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Táibl Eszter törvényes képviselője kérelmet nyújtott be, 

melyben a képviselő-testülettől azt kérte, hogy anyagilag támogassa gyermeke részvételét a 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, tekintettel arra, 

hogy gyermekének korábban 5.000,- forint összeggel támogatott osztálytársa kiiratkozott az 

iskolából. 

Táibl Eszter Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 

részvétele tárgyában a képviselő-testület korábban elvi támogatást biztosított. Mivel 

ugyanakkor az e célra betervezett keretösszeg a tanuló anyagi támogatása esetén sem 

változna, javasolja Táibl Eszter részére a felszabadult 5.000,- Ft-os támogatás megítélését. 

 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: Támogatja Táibl Eszter támogatását, hiszen aktív tagja a 

nagydorogi fiatalok által szervezett rendezvényeknek. 

 

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

Kéri a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslat támogatni 

szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

119/2009. (X. 26.) Öh. számú határozat  

Táibl Eszter Nagydorog, Klapka u. 20. szám alatti tanuló Arany János Tehetséggondozó 

Programban való részvételének támogatása tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa delegált Táibl 

Eszter Nagydorog, Klapka u. 20. szám alatti tanuló Arany János Tehetséggondozó 

Programban való részvételét a programban való részvétel idejére havi 5.000,- Ft (évi 50.000,- 

Ft) ösztöndíjjal támogatja.  

Határidő:  azonnal 

  az értesítésre: az ülést követő 15 napon belül 

Felelős:  Dobri István polgármester 

 

 

 

Bejelentések 

 

Dobri István polgármester az alábbiakról tájékoztatja a Képviselő-testületet: 

 

- Az üvegház felújítása folyamatban van. 

- Az óvoda festése kb. 1-2 héten belül befejeződik. Jelenleg négy ember végzi a munkát. 

- A faluban a virágültetés megtörtént. 

- A hónap vévén 18-19 fő számol le a közcélú foglalkoztatás keretében. 

- A Széchényi utcai szántóterület ügyében 34 fő nagydorogi gazda került kiértesítésre, 

mindösszesen 4 ajánlattétel érkezett. Ez ügyben a polgármesteri hivatalba meghívásra 

került Horváth Imre falugazdász szakvélemény kikérése céljából. Megállapítást nyert, 

hogy három potenciális előhaszonbérleti jogosult kategória adott: 

1. korábbi haszonbérlő 

2. állattartó teleppel rendelkező 

3. szomszédság+állattartó telep 

- Bursa Hungarica pályázatra ez idáig hat pályázat érkezett. 

 

Bartha Gergely képviselő: A föld haszonbérletére vonatkozóan a szomszédos tulajdonos 

azért lett elutasítva, mert nem tett konkrét ajánlatot? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Nem csak a díj meg nem jelölése miatt került sor elutasításra. 

 

Kishonti János képviselő: Szabó Zoltán mellett szól, hogy három oldalról szomszéd és 

állattartó teleppel is rendelkezik. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az állattartó telepre vonatkozó igazolás nem felelt meg az egy évet 

meghaladó időtartamnak. 

 

Jaksa József képviselő: A felújítandó üvegház üzemeltetésére van elképzelés ? 

 

Dobri István polgármester: Egyelőre konkrét elképzelés nincs, ugyanis csak apróbb 

munkálatok elvégzésére került egyelőre sor. 
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Mivel más bejelentés nem hangzott el, Dobri István polgármester a képviselő-testület 

ülését 17.25 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Dobri István     dr. Sátor Vera 

polgármester             jegyző 


