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Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. 

Tel.: 75/ 532- 019, Fax: 332-047 

e-mail: nagydorogonk@axelero.net 



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

 

134/2009.(XII.22.)ÖH. számú határozat  

 

a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 

polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása. 

135/2009.(XII.22.)ÖH. számú határozat  

 

a Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási 

Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosításának jóváhagyása. 

136/2009.(XII.22.)ÖH. számú határozat  

 

a Képviselő-testület 2010. év I. félévi 

munkatervének elfogadása. 

137/2009.(XII.22.)ÖH. számú határozat  

 

a köztemetőben fizetendő díjak mértékének 

felülvizsgálata tárgyában. 

138/2009.(XII.22.)ÖH. számú határozat  

 

megállapodás házi gyermekorvosi feladatok 

ellátása helyettesítéséről és díjazásáról. 

139/2009.(XII.22.)ÖH. számú határozat  

 

a polgármesternek a Paksi Kistérségi 

Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása. 

140/2009.(XII.22.)ÖH. számú határozat  

 

a polgármesternek a társulásokban végzett 

tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadása. 

141/2009.(XII.22.)ÖH. számú határozat  

 

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

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának 

25/2009.(XII.23.)ÖR. számú 

rendelete  

 

A közüzemi vízműből 

szolgáltatott ivóvízért 

fizetendő díjakról szóló 

19/2008. ( XI.27.) Ör. 

rendelet módosítása 

Hatálybalépés napja:  

2010. január 01. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának 

26/2009.(XII.23.)ÖR. számú 

rendelete  

 

A helyi adókról szóló 

14/2008. ( XI.18. ) Ör. 

rendelet módosítása 

Hatálybalépés napja:  

2010. január 01. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. december 

22-én 15.00 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, 

Hosnyánszki Jánosné, 

Jaksa József, 

Kajári Gábor, 

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 8 fő jelen van, Hahn Róbert és 

Kishonti János képviselők távolmaradásukat előzetesen bejelentették. 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 :  

Napirendi javaslat: 

 

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

ülés között végzett tevékenységről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

2./ A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról  szóló 19/2008.  

( XII. 17.) ÖR. rendelet megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

3./ A helyi adókról szóló 14/2008. ( XI. 18.) ÖR. rendelet módosítása. 

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

4./ A Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosításának jóváhagyása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 
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5./ Az önkormányzat 2010. év I. félévére szóló munkatervének elfogadása. 

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Dobri István polgármester 

 

6./ A köztemetőben fizetendő díjak mértékének felülvizsgálata.  

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

7./ Megállapodás a házi gyermekorvosi feladatok ellátása helyettesítéséről és 

díjazásáról. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

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

tevékenységéről. ( írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

9./ Beszámoló a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységéről.  

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

10./ Településfejlesztési döntés. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

 

11./  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 

 Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

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

 

Dobri István polgármester: kéri az írásban kiadott határozati javaslat támogatását. 

 

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

határozatot hozza: 

 

134/2009. (XII. 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./ A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról  szóló 19/2008.  

( XII. 17.) ÖR. rendelet megalkotása 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Dobri István polgármester: A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja az árak 

megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény szerint hatósági árnak minősül, melynek 

legmagasabb vagy legalacsonyabb mértékét, továbbá alkalmazásának feltételeit az 

önkormányzat határozza meg.  

A szolgáltató megküldte a 2010. évre vonatkozó javaslatát, mely egységesen 3,9 %-os 

növekedést irányoz elő. Ezzel az összeggel nőne a közmű rekonstrukciós keret összege is. 

Dobri István polgármester: Felkéri Szabó József Csabánét a Pénzügyi-Bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a Pénzügyi-Bizottság állásfoglalását. 

 

Szabó József Csabáné Pénzügyi-Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a közüzemi  

vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról  szóló 19/2008. ( XII. 17.) ÖR. rendelet 

megalkotását megtárgyalta, és kettő igen, egy ellenszavazat mellett javasolja a Képviselő- 

testületnek elfogadásra. 

 

Jaksa József képviselő: Javasolja a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő 

díjakra vonatkozó rendelet elfogadását, hiszen előreláthatólag az emelés az infláció mértéke 

alatti lesz. 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

25/2009. ( XII.23.) ÖR. Rendelete 

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 19/2008. ( XI. 27.) 

 Ör. rendelet módosítása. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. január 01. 

 

 

Dobri István polgármester: A november 30-i testületi ülésen ígéretet tett arra, hogy a 

decemberi testületi ülésre a vízdíj befizetése, illetve a jelenlegi helyzet tisztázása tárgyában 

meghívja a Dunaág Kft. ügyvezetőjét. Ügyvezető úr a meghívást elfogadta. 

 

Dobri István polgármester: Köszönti Bartos Csaba ügyvezető urat. 
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Bartos Csaba Dunaág Kft. ügyvezető igazgató: Köszönti a polgármester urat és a megjelent 

képviselőket. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy az október 5-én történt váratlan eseményekre – mint annak 

részleteit a médián keresztül mindannyian ismerhetik- nem számítottak és nem is készültek 

fel. Magát a gyakorlati oldalt, tehát a vízmennyiség, illetve minőség ellátottságát nem 

befolyásolják a fennálló tények, inkább az adminisztratív munka területén történt hátráltatás, 

mely a pénzügyi oldalt is érinti. Ez alatt elsősorban az értendő, hogy zárolásra kerültek a 

számlák. Ezt követően került sor azon döntés hozatalára, hogy az esedékes díjfizetés 

készpénzes formában kerüljön teljesítésre, ugyanis a közüzemi víz ellátottságnak továbbra is 

biztosítottnak kell lenni, aminek anyagi vonzata is van. 

Bízik abban, hogy a jelenleg fennálló helyzet rövid időn belül megoldódik és a továbbiakban 

minden területen zökkenőmentes lesz a szolgáltatás. 

 

Jaksa József képviselő: Az átutalással történt beszedés esetén többszöri probléma merült fel. 

Van olyan időszak, amikor sor kerül a megbízás teljesítésére, van amikor nem és ez így 

nagyon nehezen követhető.  

Levélben felkereste a Pécs-i Igazgatóságot, de a mai napig semmiféle megkeresés részükről 

nem történt. A készpénz formájában történő beszedést előnytelennek tartja, mivel napközben 

nehéz elérni a lakosságot. 

  

Bartos Csaba Dunaág Kft. ügyvezető igazgató: Sajnos a díjbeszedési probléma esetében 

benyújtott levelére valószínűleg a jelenlegi helyzetből adódóan nem került sor. 

A készpénzes beszedés valóban több munkát jelent a kollegáknak, de előnye, hogy kevesebb 

lesz a kintlévőség. 

 

Veres Imre alpolgármester: Teljes mértékben elégedett a szolgáltatással, ennek ellenére a 

készpénzbeszedést nem tartja célszerűnek. 

Javasolja, hogy a csoportos beszedési megbízás lehetősége a továbbiakban is adott legyen.  

 

Bartos Csaba Dunaág Kft. ügyvezető igazgató: Közintézmények, közületek 

vonatkozásában a továbbiakban is a csoportos beszedési megbízást tartják célravezetőnek. 

A végleges döntésről minden fogyasztót értesíteni fognak. 

 

Dobri István polgármester: Kéri az ügyvezető igazgató urat, hogy a döntésekről az 

információ szolgáltatás folyamatos legyen a lakosság időben történő tájékoztatása céljából. 

 

Dobri István polgármester: Megköszöni Bartos Csaba ügyvezető úrnak, hogy elfogadta a 

meghívást és tájékoztatta a képviselő-testületet a jelenlegi helyzetről. 

 

 

3./ A helyi adókról szóló 14/2008. ( XI. 18.) ÖR. rendelet módosítása. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

Dobri István polgármester: A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 

törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 2010. január 1-jei hatállyal a helyi 

iparűzési adó tekintetében az adóhatósági feladatok ellátására az APEH-ot jogosítja fel. Ez 

nem jelenti azt, hogy a helyi iparűzési adó vonatkozásában megvonnák az önkormányzat 

adóztatási (rendeletalkotási) jogát, de a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. §-ának 
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(3) bekezdését olyan értelemben módosították, ami kizárja, hogy az adóhatóság a 

továbbiakban helyi iparűzési adó címén az 5000,- forintot meg nem haladó tételekre 

készpénzfizetést elfogadjon. Mivel ezt eddig a helyi szabályozásunk megengedte, azt az új 
törvény szövegéhez kell igazítanunk. 

 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2009. (XII. 23. ) ÖR. rendelete  

a helyi adókról szóló 14/2008. ( XI.18.) ÖR. Rendelet módosítása. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. 01.01. 

 

 

 

4./ A Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosításának jóváhagyása. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: A képviselő-testület a 2009. december 14-én megtartott 

rendkívüli ülésén döntött a Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító 

okiratának módosításáról, az akkor részletesen ismertetett okokból. 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. §-ának 

(2) bekezdése a) pontja szerint irányítói, egyben alapítói jognak minősül a költségvetési szerv 

alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, 

szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása. 

Mivel az intézmény alapítói jogait az alapító okiratában foglaltak szerint a nagydorogi 

képviselő-testület gyakorolja, az intézményvezető által megküldött anyag jóváhagyásáról 

döntést kell hozni a képviselőknek. 
 

Jaksa József képviselő: Összességében az öt településre vonatkozóan került kiegészítésre a 

Szervezeti és Működési Szabályzat. 

 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: Egyértelmübb lett volna, ha külön kerül feltüntetésre, 

hogy mi változott. 

 

Bogáncs Józsefné intézményvezető: Alapjában maradt az SZMSZ, a szociális étkeztetés 

vonatkozásában került kiegészítésre. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

135/2009. (XII. 22.) Öh. számú határozat  

a Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításának jóváhagyása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorogi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását 2010. január 1-jei 

hatályba lépéssel jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dobri István polgármester 

Bogáncs Józsefné intézményvezető 

 

 

5./ Az önkormányzat 2010. év I. félévére szóló munkatervének elfogadása. 

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Az SZMSZ (4/2009. (III. 30.) ÖR. rendelet) 15. §-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-tervezet összeállításakor javaslatot kell kérni a képviselő-testület állandó 

bizottságától, a jegyzőtől, az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőitől és a helyi 

önszerveződő közösségektől. A javaslatkérésre sor került, a megtett javaslatok a munkaterv 

tervezetébe beépítésre kerültek. Mindemellett, amennyiben képviselőtársaknak a 

munkatervhez további javaslata van, úgy kérem, hogy szíveskedjenek azt legkésőbb az ülésen 

ismertetni. 

 

Dobri István polgármester: Felkéri Szabó József Csabánét a Pénzügyi-Bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a Pénzügyi-Bizottság állásfoglalását. 

 

Szabó József Csabáné Pénzügyi-Bizottság elnöke: A Pénzügyi-Bizottság az önkormányzat 

2010. I. félévére szóló munkatervét megtárgyalta, és egyhangúlag javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadásra. 

 

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

 

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

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

határozatot hozza: 

 

136/2009. (XII. 22.) Öh. számú határozat  

a Képviselő-testület 2010. év I. félévi Munkatervének elfogadásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 

2010. év I. 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 

 

 

6./ A köztemetőben fizetendő díjak mértékének felülvizsgálata.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-

ának (4) bekezdése a települési önkormányzatok kötelező feladataként nevesíti a köztemető 

fenntartását. 

A temetőről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 3. §-

ának b) pontja szerint köztemető az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a 

nem önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat - a temető 

tulajdonosával kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó 

kötelezettségét teljesíti. 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét 

a Református Egyházzal 2001. november 30. napján megkötött megállapodás alapján a 

református temetőben teljesíti, úgy, hogy az egyház köztemetés céljára a temetőben 

temetkezési helyet biztosít. Ezen temetkezési helyek vonatkozásában az önkormányzatot 

terhelik a törvényben meghatározott kötelezettségek. 

A köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A 

díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. 

A jelenleg érvényes díjtételek a temetőről és a temetkezésről szóló 8/2000. (XI. 1.) ÖR. 

rendelet mellékletében lettek megállapítva 2008. december 15-én. 

A fenti díjtételek módosítását tárgyévben nem javasolja. 

 

Bartha Gergely képviselő: A köztemetés díja nem egyezik meg a normál temetés díjával? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Ezek az árak a köztemetésre vonatkoznak, amit az önkormányzatnak 

biztosítania kell, az egyházi nem tartozik e körbe. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

137/2009. (XII.22.) Öh. számú határozat 

a köztemetőben fizetendő díjak mértékének felülvizsgálata tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetőben fizetendő 

díjak mértékét felülvizsgálta, annak eredményeként a temetőről és a temetkezésről szóló 

8/2000. (XI. 1.) ÖR. rendeletét módosítani nem kívánja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

7./ Megállapodás a házi gyermekorvosi feladatok ellátása helyettesítéséről és 

díjazásáról.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: dr. Kondász Andrea házi gyermekorvos előre nem látható ideig 

tartó akadályoztatása miatt a körzetben dr. Regős György háziorvos helyettesített a vele 

korábban megkötött praxisszerződés alapján. A helyettesítési kötelezettség teljesítésére eddig 

ilyen hosszú, előre meghatározhatatlan időtartamra nem volt szükség. Dr. Regős György 

2009. december 31-ig külön díjazásos szerződése lejár, melyet a jelentős többlet teher miatt 

nem kíván meghosszabbítani, 2010. január 01-től a 2010. június 30-ig a helyettesítést Dr. 

Papp Tivadar fogja ellátni.  Két körzetet egyidejű ellátása Dr. Papp Tivadar-ra is jelentős 

többletterhet ró rá. Éppen ezért a hosszú távú, a praxis szerződésben nem rögzített 

helyettesítést csak annak ellentételezése esetében tudja vállalni. A vele folytatott tárgyalás 

eredményeképpen készült a mellékelt megállapodás tervezet. 

 

Jaksa József képviselő: A gyermekorvosi státusz rendeződött ? 

 

Dobri István polgármester: A Dr. Kondász Andrea továbbra is táppénzen tartózkodik, mely 

állapot egy évig is eltarthat. 

 

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

 

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

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

határozatot hozza: 

 

138./2009. (XII. 22.) Öh. számú határozat  

 

megállapodás házi gyermekorvosi feladatok ellátása helyettesítésének díjazásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a házi gyermekorvosi 

feladatok ellátása helyettesítésének díjazásáról szóló megállapodást az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint elfogadja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

8./ 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 

VIII. fejezetének utolsó bekezdése rögzíti, hogy a Társulási Tanács tagjai évente legalább 2 

alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett 

tevékenységükről.  

Az utolsó beszámolót 2009. augusztus 24-én tárgyalta a képviselő-testület. Jelen beszámoló a 

tárgyév második félévében végzett tevékenységről készült. 

A beszámolási időszakban a társulási megállapodásban rögzített feladat-ellátások tekintetében 

nem történt változás. A megállapodásban szereplő mikro-térségi társulások, intézmények és 

cégek látják el továbbra is az oktatási, szociális, egészségügyi, és az összes egyéb 

megállapodásban rögzített feladatot. 

Jelenleg folyamatban van a társulási megállapodás módosítása, részben az étkeztetés 

feladatának felvétele, részben a Paks gesztorságával működő intézményfenntartó társulás 

megszüntetése miatt. 

2009. november 1-től változott a munkaszervezet személyi összetétele.  

 

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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 
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139/2009. (XII. 22.) 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 

 

 

9./ Beszámoló a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységéről.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 

szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. §-ának (4) bekezdése értelmében a polgármester a 

megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább évente egyszer beszámol a képviselő-

testületének a törvény hatálya alá tartozó társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 

társulási cél megvalósulásáról. 

 

 

1. NAGYDOROGI SZÉKHELLYEL MŰKÖDŐ TÁRSULÁSOK 

 

 

1.1. Nagydorog és környéke Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Központ Intézményfenntartó Társulás 

 

1.2.  „Nagydorog és Bikács” Közoktatási Intézményi Társulás 

 

1.3. Nagydorog-Kajdacs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

 

1.4. Megállapodás fogorvosi szolgálat fenntartásáról 

     
1.5. Megállapodás Védőnői szolgálat fenntartásáról 

 

1.6. Megállapodás a Nagydorog I. számú háziorvosi körzet fenntartásáról 

 

1.7. Megállapodás a Nagydorog II. számú háziorvosi körzet fenntartásáról 

 

 

1.8. Megállapodás gyermekorvosi körzet fenntartásáról 
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2. PAKSI SZÉKHELLYEL MŰKÖDŐ TÁRSULÁS 

 

Társulási megállapodás helyettes szülői hálózat működtetése feladat- és hatáskör 

gyakorlására 

 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: Fogorvosi és védőnői szolgálat terén Pusztahencse 

Önkormányzatának elmaradása van. Ennek rendezése érdekében történt intézkedés ? 

 

Dobri István polgármester: Természetesen Pusztahencse Önkormányzata is rendezni fogja 

elmaradását. 

 

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

 

 

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

határozatot hozza: 

 

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

szíveskedjenek! 

 

140/2009. (XII. 22.) Öh. számú határozat  

a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a 

társulásokban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dobri István polgármester 

Nagydorog, 2009. november 16. 

 

 

10./ Településfejlesztési döntés.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Kovácsné Kishonti Betti és társai a mellékelt levélben 

kezdeményezték a település helyi építési szabályzatának módosítását. Ennek érdekében 

megkerestük a szabályzatot elkészítő Meridián Kft. –t, amely ezen feladat, továbbá a 

kapcsolódó egyeztetések elvégzését 700.000,- Ft+ÁFA ellenében vállalta. Ezen összeg 

megfizetésére Kovácsné Kishonti Betti a melléklet szerint elkötelezte magát. 

 

A településfejlesztési döntés meghozatala a Képviselő-testület feladata. A településfejlesztési 

döntés egy olyan előkészítő településrendezési eszköz, amely elsősorban a települési 

önkormányzatra és nem alapvetően az állampolgárra állapít meg kötelező szabályokat, az 

önkormányzat számára biztosít jogokat.  

 

Veres Imre alpolgármester: Mi történik abban az esetben ha Kovácsné Kishonti Betti kéri a 

közműfejlesztés bevezetését a telekhatárig. 
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Dobri István polgármester: A szerződésben bele lesz foglalva, hogy a közművesítés a  

leendő tulajdonos feladata lesz.  

 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

141/2009. (XII. 22.) Öh. számú határozat  

településfejlesztési döntés 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontjában 

meghatározott jogkörében eljárva a Településszerkezeti Terv módosítása érdekében a 

következő településfejlesztési döntést hozza: 

 

- A településrendezési terv módosítása a Damjanich u. keleti oldalán lévő egyéb ipari 

terület (Gip) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe (Gksz) történő átsorolása 

érdekében. 

- Helyi Építési Szabályzat törvényességi felülvizsgálata (többek között a 37/2007.  ÖTM 

rendelet és a 193/2009. Korm. rendelet előírásai szempontjából) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

11./ Bejelentések 

 

Dobri István polgármester:  

 

-Üvegház munkálatai terén külső munkálatok folytak, melyek az időjárási viszonyok miatt 

szünetelnek. Az időjárás alakulásának megfelelően kerül sor a felújítás további elvégzésére. 

- A Polgármesteri Hivatal felújítása keretében a jegyzői iroda-korszerűsítése megkezdődött.  

- Szennyvíztelep megosztási vázrajz alapján  a szennyvíztelep megvalósításához majd  

2052 m2 szükséges, de célszerűnek tartja nagyobb terület megvásárlását. 

- A szociális rendeletben nevesített 1500,- Ft-os utalványok kiosztásra kerültek ( 296 fő ) 

- Január 16-án a Tűzoltóbál kerül megrendezésre, melyre 50 %-os bérleti díj kedvezmény 

megadását kérték. 

 

Veres Imre alpolgármester: Adott a lehetőség közmunka pályázatra, melynek keretében 

RÁT-on lévő személyeket lehetne alkalmazni. 

Nagydorog esetében 3 fő jönne számításba. 
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Dobri István polgármester: Nem tartja célszerűnek pályázat beadását, hiszen jelenleg is 13-

14 főt alkalmazni tudunk közcélú foglalkoztatásban. 

 

 

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

ülését 17.30 órakor befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

       Dobri István     dr. Sátor Vera 

polgármester             jegyző  

 

 


