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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: 

 
2/2010.(II. 01.) ÖH. számú határozat  

 

a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról és a polgármesternek a két ülés között 

végzett tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

3/2010.(II. 01.) ÖH. számú határozat  

 

az önkormányzat 2009. évi költségvetési tervezetének 

elfogadásáról 

4/2010.(II. 01.) ÖH. számú határozat  

 
Az ÚMVP IV. intézkedéscsoport kertében 

megfogalmazott kulturális és hagyományőrző 

programok támogatása célterületre, a 2010. évi 

nagydorogi falunapi rendezvény megszervezésére 

benyújtott pályázat hiánypótlása 

5/2010.(II. 01.) ÖH. számú határozat  

 
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi 

teljesítmény-követelményeit megalapozó kiemelt 

célokról 

 

6/2010.(II. 01.) ÖH. számú határozat  

 
Közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

 

7/2010.(II. 01.) ÖH. számú határozat  

 
A 141/2009. (XII.22.) Öh. számú határozattal 

meghozott településfejlesztési döntés kiegészítéséről 

 

8/2010.(II. 01.) ÖH. számú határozat  

 
A 141/2009. (XII.22.) Öh. számú határozattal 

meghozott településfejlesztési döntés kiegészítéséről 

9/2010.(II. 01.) ÖH. számú határozat  

 
a közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásához 

szükséges önerő biztosításáról 

 

 

 

 

 

 

Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének  

1/2010.( II.01.) ÖR. rendelete  

 

A polgármesteri hivatalban 

foglalkoztatott 

köztisztviselők részére 

nyújtható támogatásokról 

szóló 16/2008. ( XI.18.) 

rendelet módosítása. 

Hatálybalépés napja:  

 

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

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2010. február 01-án 16.10 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

Az ülés helye: Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda Könyvtár helyisége 

 Nagydorog, Kossuth L. u. 67. 

 

Jelen vannak:  Dobri István polgármester, 

Veres Imre alpolgármester,  

Bartha Gergely, 

Böndörné Jaksa Judit, 

Hahn Róbert 

Hosnyánszki Jánosné, 

Jaksa József, 

Kajári Gábor, 

Kishonti János,  

Szabó J. Csabáné képviselők   

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző 

 

 

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

határozatképes, mert a megválasztott 10 fő képviselőből 10 fő jelen van. Javasolja az írásos 

meghívóval azonos napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 10 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./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezete. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

3./ Az ÚMVP IV. intézkedéscsoport keretében megfogalmazott kulturális és 

hagyományőrző programok támogatása célterületre, a 2010. évi nagydorogi 

falunapi rendezvény megszervezésére benyújtott pályázat hiánypótlása. 

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 
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4./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtható 

támogatásokról szóló 16/2008. ( XI. 18. ) Ör. rendelet módosításáról.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

 

5./ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi teljesítmény-követelményeit 

megalapozó kiemelt célok meghatározása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Dobri István polgármester 

 

 

6./ Általános célú közmeghallgatás kitűzése.  

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

 

7./  A 141/2009. ( XII.22. ) Öh. számú határozattal meghozott településfejlesztési 

döntés kiegészítése. 

 ( Írásos előterjesztés )  

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

 

8./ 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: Kéri az írásban kiadott határozati javaslat támogatását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

2/2010. (II. 01.) 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./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezete. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Felkéri Bot Sándorné pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az 

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezetét. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Az Országgyűlés a 2009. évi CXXX. tv- nyel elfogadta a 

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetési törvényét. A törvényt figyelembe véve készült el 

a költségvetési rendelet tervezet. 

 

Dobri István polgármester: A Pénzügyi Bizottság a 2010. évi költségvetés tervezetet 

megtárgyalta. Felkéri Szabó József Csabánét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

véleményezze az általuk megtárgyalásra került tervezetet. 

 

Szabó József Csabáné pénzügyi bizottság elnöke: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 

a tervezet a költségvetési törvény alapján készült. Részletes, áttekinthető, a korábbi évekhez 

való összehasonlíthatóság biztosított. A pénzügyi bizottság a felmerült kérdésekre egy 

kivétellel választ kapott. 

A Pénzügyi bizottság a beszámolót 2 igen és 1 tartózkodás mellett alkalmasnak tartja a 

Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Kishonti János képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy számára nem egyértelmű 

a költségvetési tervezetben azon számszaki kimutatás, hogy a Sportlétesítmények, illetve a 

Művelődési központ esetében miért került sor külön-külön betervezett kiadásra. 

Összességében mit takar ez a két kiadási jogcím ? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A Pénzügyi bizottsági ülést követően részletes kimutatás 

alapján tájékoztatja a képviselő urat a felmerült kérdéssel kapcsolatban. A 

sportlétesítményekre vonatkozó kiadás a kistornaterem, a sportcsarnok és a sportegyesület 

fedezetét ( bérjellegű és dologi kiadások ), míg a művelődési központ esetében a bérjellegű és 

dologi kiadások mellett falunap  kiadásait is biztosítja a tervezett összeg. 

 

Dobri István polgármester: Rátérve a juttatásokra a közalkalmazottak esetében fennáll az a 

lehetőség, hogy aki a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda konyháján étkezik 

magasabb értékű étkezési hozzájárulásban részesüljön, mint aki máshol használja fel az 

utalványát. 

Ezen esetben  két lehetőség adott: 

- 6 000,- Ft valamint a  

- 12 000 Ft-os meleg étkezési hozzájárulás. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Megismerve az étkezési hozzájárulás lehetőségeit, azon 

problémára kér megoldást, hogy egyik munkatársuk, aki betegségéből eredően nem étkezhet 

az iskolakonyhán ne részesüljön a fenti feltételek miatt hátrányba. 

 

Dobri István polgármester: Természetesen 1-2 fő esetében, ha orvosilag igazolt, akkor ezen 

probléma megoldást nyer. 
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Hosnyánszki Jánosné képviselő: Nem egyértelmű számára, hogy miért kötelező részükre az 

iskolakonyhán az étkezés? Hadd vásárolja le mindenki ott az étkezési jegyet ahol neki a 

legelőnyösebb. 

 

Kishonti János képviselő: Egyetért képviselőasszony javaslatával. Mindenkinek szuverin 

joga eldönteni, hogy hol és mikor szeretné felhasználni a részére kibocsátott juttatást.  

 

Dobri István polgármester: A plussz étkezési jeggyel érdekeltté szeretnék tenni a 

közalkalmazottakat, hogy az iskolakonyhán étkezzenek,- támogatva evvel is az intézmény 

fenntartását-, és nem arról van szó, hogy rajtuk akarnak spórolni, illetve hátrányban 

részesíteni. Ezen feltétel természetesen az önkormányzatnál foglalkoztatott 

közalkalmazottakat is érinti. A köztisztviselői és a közalkalmazotti törvény nem biztosít 

azonos feltételek a két fél tekintetében.  

 

Hosnnyánszki Jánosné képviselő: Tudomása szerint így is túltelített az iskola konyha. Nem 

tartja valószínűnek, hogy kb. 25 emberen fog múlni a fenntartása. 

 

Jaksa József képviselő: Való igaz a törvény határozza meg a közpénzeket, ami tényleges 

nem azonos feltételekkel működik. A képviselő-testület feladata viszont az is, hogy a 

közalkalmazottak érdekeit képviselje. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Javasolja, hogy a költségvetés végleges elfogadása előtt 

kerüljön felülvizsgálásra az étkezési juttatás. 

 

Dobri István polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, 

hozzászólás nem hangzott el. 

Kéri képviselő-testületet, hogy az írásban kiadott határozati javaslatról dönteni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

3/2010. (II. 01.) Öh. számú határozat 

az önkormányzat 2010. évi költségvetési tervezetének elfogadásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2010. évi költségvetésének tervezetét az I. fordulóban az írásbeli előterjesztésben 

foglaltak szerint elfogadja. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontnak megfelelően gondoskodjon a költségvetési 

rendelet tervezet 2010. február 15-ig történő írásbeli előterjesztéséről. 

Határidő: azonnal 

 a 2. pont vonatkozásában az ott jelöltek szerint 

Felelős: Dobri István polgármester 
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3./  Az ÚMVP IV. intézkedéscsoport kertében megfogalmazott kulturális és 

hagyományőrző programok támogatása célterületre, a 2010. évi nagydorogi 

falunapi rendezvény megszervezésére benyújtott pályázat hiánypótlása   

            Előadó: Dobri István polgármester  

Írásos előterjesztés jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2009. november 15-én 

pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendeletre, melynek alapján kulturális és 

hagyományőrző programok támogatása célterületre lehetett pályázni. 

A pályázati hiánypótlást 2010. január 26-án kapta meg az önkormányzat, mely alapján a 

120/2009. (XI.13.) Öh számú határozatot módosítani szükséges. 

 

Veres Imre alpolgármester: A pályázandó támogatási összeg 982.000,- Ft, melyből az 

önrészt (ÁFA) kell a költségvetési rendeletbe módosítani. 

  

Dobri István polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, 

hozzászólás nem hangzott el. 

Kéri képviselő-testületet, hogy az írásban kiadott határozati javaslatról dönteni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

4/2010. (II. 1.) Öh. számú határozat 

Az ÚMVP IV. intézkedéscsoport kertében megfogalmazott kulturális és hagyományőrző 

programok támogatása célterületre, a 2010. évi nagydorogi falunapi rendezvény 

megszervezésére benyújtott pályázat hiánypótlása 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy 

pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet, az ÚMVP 

IV. intézkedéscsoport kertében megfogalmazott kulturális és hagyományőrző 

programok támogatása célterületre, a 2010 évi nagydorogi falunapi rendezvény 

megszervezésére. Az igényelt támogatási összeg 982.000,- Ft. A pályázat beadási 

határideje: 2009. november 15. 

Jogcím: Rendezvény  

Célterület: Kulturális és Hagyományőrző programok támogatása 

Célterület azonosító: 1 005 608 

Rendezvény megnevezése: Nagydorogi Falunapok program 

Rendezvény tervezett időpontja: 2010. június 4-6. 

Rendezvény megvalósítási helye: Nagydorog, Kossuth L. u. 67 (Hrsz.: 53) 
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2. A 245 500,- Ft ÁFÁ-t a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendeletébe 

beleépíti.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

4./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtható 

támogatásokról szóló 16/2008. (XI.18.) ÖR. rendelet módosításáról  

             Előadó: dr. Sátor Vera jegyző  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 4. §-a 

hatalmazza fel az önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselőket megillető juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben a törvény keretei 

között rendeletben szabályozzák a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, 

szociális és kegyeleti támogatásokat. 

A képviselő-testület ezen felhatalmazás alapján alkotta meg a Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtható támogatásokról szóló 16/2008. (XI.18.) ÖR. 

rendeletet. 

A 2009. évi CIX. törvény 2010. január 1-jei hatállyal módosította a Ktv. 49/F. §-át, valamint 

49/H. §-át. Ennek értelmében a tárgyév márciusáig a köztisztviselők kötelező cafetéria- 

juttatásként legalább az alábbiak közül választhatnak: 

 

 

1./ üdülési csekk                        

2./ meleg étkeztetés 

3./ iskolakezdési támogatás 

4./ helyi bérlet 

5./ SZJA tv. 70. §-ának (5) bekezdése szerinti juttatás ( pl. magánynyugdíjpénzári, 

önkéntes kölcsönös biztosító pénztári támogatás) 

6./ ingyenes vagy kedvezményes internet használat 

 

A fenti juttatások köre a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről tovább bővíthető.  

A Közszolgálati Szabályzatban a jegyzőnek kell meghatároznia a fenti cafetéria-juttatások 

éves maximális keretösszegét, mely a köztisztviselői illetményalap ötszörös mértékétől annak 

huszonötszöröséig terjedhet.  

A fentiek miatt 2010. január 1-jétől megszűnik a köztisztviselők alanyi joga a ruházati 

költségtérítésre és az étkezési hozzájárulásra. A helyi rendelet szerint adható helyi bérlet és 

üdülési  hozzájárulás (csekk) a kötelező cafetéria körébe kerül át. 

Mivel a cafetéria keretet bruttó módon kell meghatározni, azaz a munkáltatót terhelő 

közterhek figyelembe vételével, a kötelező cafetéria körébe a jogalkotó is a kedvezményes 

25%-os adókulccsal adóztatott, vagy adómentes (internet) béren kívüli juttatásokat sorolta be, 

továbbá a kör bővítésekor a munkáltatónak is ezt indokolt tekintetbe venni. 

 

Veres Imre alpolgármester:  Cafetéria vonatkozásában mi a javasolt juttatás összege éves 

szinten ? 
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dr. Sátor Vera jegyző: Bruttó 300 000,- Ft, melynek a nettó összege megfelel a tavalyi 

juttatás összegének. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Ugyanazt a juttatást megkapják, amit a tavalyi évben ? 

Akkor a közalkalmazottak miért sérülnek ezen a téren ? Ők miért nem részesülhetnek az 

elmúlt évnek megfelelően ? 

 

Dobri István polgármester: Törvényi szinten nem biztosítottak a feltételek. Köztisztviselői 

szinten kötelezően előírt a cafatéria ( juttatások), míg a közalkalmazottak esetén adható 

bizonyos juttatás, de nem kötelező. 

A közalkalmazottak esetében sem csökkeni, hanem emelkedni fog a juttatás összege, mely 

már a költségvetés tárgyalása során részletezésre került. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Tudomása szerint Ő nem a most elhangzottak írta alá. 

 

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

Kéri képviselő-testületet, hogy az írásban kiadott határozati javaslatról dönteni 

szíveskedjenek! 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2010. ( II.1 .) ÖR. rendelete 

 

A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtható 

támogatásokról szóló 16/2008. ( XI.18.) rendelet módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. február 01. 

 

 

5./ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2009. évi teljesítmény-követelményeit 

megalapozó kiemelt célok meghatározása. 

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Felkéri dr. Sátor Vera jegyzőt, hogy a Ktv-ben foglaltak alapján  

ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. §-a 

értelmében a képviselő-testületnek évente meg kell határoznia a köztisztviselőkkel szemben 

támasztandó teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt önkormányzati célokat. 

 

A teljesítményértékelés az alábbiak szerint történik: 

 

- a közigazgatási szerv kiemelt céljainak meghatározása.  

- a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása.  

- a köztisztviselő teljesítményének értékelése.  
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A teljesítményértékelés legfőbb célja, hogy a köztisztviselők szakmai munkájának színvonala 

emelkedjen, munkájukat az önkormányzati szándékkal összhangban végezzék, 

tevékenységük igazodjon az aktuális közigazgatási elvárásokhoz. A teljesítményértékelés 

megalapozza a köztisztviselők részére biztosítható magasabb anyagi elismerést (az érintett 

köztisztviselő illetményének legfeljebb 30%-kal történő emelése vagy legfeljebb az 

engedélyezett köztisztviselői létszámkeret legfeljebb 20 %-áig részére személyi illetmény 

megállapítása), ugyanakkor a nem kielégítő teljesítményt nyújtó köztisztviselők  

illetményének legfeljebb 20 %-kal történő csökkentésére is lehetőséget biztosít.  

A Ktv. 34. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző esetében a polgármester 

értékeli teljesítményét, és az értékelésről tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

Kishonti János képviselő: Ahogy a tavalyi évben, most sem tarja célravezetőnek ezt a 

rendelkezést. A munkahelyen mindenkinek meg van a feladata, amit céltudatosan el kell 

végeznie. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A Ktv. írja  elő a teljesítményértékelés elvégzését. 

 

Jaksa József képviselő: Munkaköri leírása van mindenkinek ? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Természetesen, hiszen mindenkire nézve kötelező, hogy  a 

munkaköri leírás a személyi anyag mellékletét képezze. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a teljesítményértékelés során történt eltérő 

véleményezés, de személyi illetmény eltérítésére senki személyében nem tett javaslatot. 

 

Veres Imre alpolgármester: A költségvetésben a 2010-es év vonatkozásában sem került sor 

személyi illetmény eltérítés tervezésére.   

 

Dobri István polgármester: A Ktv-ben foglaltak szerint a polgármester értékeli a jegyző 

teljesítményét, melyről tájékoztatja a képviselő-testületet. 

dr. Sátor Vera jegyző  törvényességi munkájával teljes mértékben meg van elégedve, mind a 

testületi ülésesek előkészítése, mind a hivatalban a hatáskörében tartozó feladatok elvégzése 

terén.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás mellett a  polgármester 

véleményezését  dr. Sátor Vera jegyző teljesítményértékelésével kapcsolatban tudomásul vette. 

 

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 szíveskedjen! 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 
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5/2010. (II. 01.) Öh. számú határozat  

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi teljesítmény-követelményeit 

megalapozó kiemelt célokról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 34. §-a (3) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselőkkel szemben a 2010. évre támasztandó teljesítmény-

követelmények alapjául a jelen határozat mellékletében rögzített kiemelt célokat 

határozza meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Ktv. 34. §-ának (6) bekezdése 

alapján 

-   az 1. pontban meghatározott kiemelt célok alapján – a körjegyzőségben 

résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei által meghatározott kiemelt 

célok figyelembe vételével - dolgozza ki a jegyzővel szemben a 2010. évi 

egyéni teljesítmény-követelményeket, 

-    a jegyző 2010. évi teljesítményértékelését végezze el, és arról a képviselő-

testületet tájékoztassa. 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Ktv. 34. §-ának (5) bekezdése alapján 

-   az 1. pontban meghatározott kiemelt célok alapján – a körjegyzőségben 

résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei által meghatározott kiemelt 

célok figyelembe vételével - dolgozza ki a Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselőkkel szemben a 2010. évi egyéni teljesítmény-

követelményeket, 

-    a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2010. évi 

teljesítményértékelését végezze el. 

Határidő: az 1. pont vonatkozásában:     azonnal 

a 2. pont vonatkozásában: 

 a teljesítmény-követelmények kidolgozására: 2010. március 31. 

 a teljesítmény-értékelés elvégzésére:  2010. december 31. 

 a tájékoztatásra:    2010. szeptember 30. 

a 3. pont vonatkozásában: 

 a teljesítmény-követelmények kidolgozására: 2010. március 31. 

 a teljesítmény-értékelés elvégzésére:  2010. december 31. 

Felelős: az 1. pont vonatkozásában:   Dobri István polgármester 

a 2. pont vonatkozásában:  Dobri István polgármester 

a 3. pont vonatkozásában:  dr. Sátor Vera  jegyző 
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6.  Általános célú közmeghallgatás kitűzése 

               Előadó: Dobri István polgármester  

   Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: A képviselő-testület 2010. évi munkaterve tartalmazta az 

általános célú közmeghallgatás kitűzését.  
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 13. §-a
1
 értelmében évente 

legalább egy alkalommal kötelező közmeghallgatást tartani. 

 

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

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen! 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 
 

6/2010. (II.01.)Öh. számú határozat 

Közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

 

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

2010. február 15-én 17:30 órakor általános célú közmeghallgatást tart – képviselő-

testületi üléssel egybekötve -. 

A közmeghallgatás helye: Sportcsarnok Klub helyisége. 

 

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

lakosságot a helyben szokásos módon értesítse. 

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: 2010. január 31. 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

7. / A 141/2009. (XII.22.) Öh. számú határozattal meghozott településfejlesztési 

döntés kiegészítése 

               Előadó: Dobri István polgármester  

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Kishonti János képviselő: Bejelenti érintettségét, nem kíván részt venni a szavazásban. 

 

Dobri István polgármester: A Képviselő-testület az elmúlt ülésén tárgyalta Kovácsné 

Kishonti Bettinek a település helyi építési szabályzatának módosítására irányuló 

kezdeményezését. A 141/2009. (XII.22.) Öh. számú határozattal pedig döntött a módosítási 

eljárás megindításáról, a határozat tartalmának megfelelően. Az elmúlt és a jelenlegi ülés 

között eltelt időben újabb megkeresést kaptunk, ezúttal Lendvai Szilárd és Lendvai Bernadett 

részéről, szintén a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozóan, csak ezen módosításra 

más, a csatolt levélben részletezett okból lenne szükség.  
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Ahhoz, hogy a Meridián Kft.-től a HÉSZ módosítása megrendelésre kerüljön szükséges a már 

említett 141/2009. (XII.22.) Öh. számú határozat kiegészítése, továbbá a 2. számú határozati 

javaslat elfogadása. 

 

Mindezek figyelembevételével kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 1  tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

7/2010. (II. 1.) Öh. számú határozat  

A 141/2009. (XII.22.) Öh. számú határozattal meghozott településfejlesztési döntés 

kiegészítése 

 

Nagydorog Önkormányzatának Képviselőtestülete 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 141/2009. (XII. 22.) 

Öh. számú határozat kiegészítéseként a következő településfejlesztési döntést hozza: 

 

- „A Jókai u - Petőfi u. közti kertes mezőgazdasági terület lakóterületbe 

sorolása, valamint 

- a Petőfi S. utcától délre tervezett lakóterületek beépítésre nem szánt terület-

felhasználásba (védelmi rendeltetésű erdőbe) sorolása érdekében.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dobri István polgármester 

 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 1  tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 
 

8/2010. (II. 1.) Öh. számú határozat  

A 141/2009. (XII.22.) Öh. számú határozattal meghozott településfejlesztési döntés kiegészítése 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló többször módosított 1995. évi LIII. törvény 43. § (5) bekezdés b) 

pontja, valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése alapján úgy 

határozott, hogy Nagydorog Nagyközség meglévő településrendezési tervének – indoklásban 

felsorolt – módosításaira vonatkozóan környezeti vizsgálat lefolytatását nem írja elő. 

Indoklás: 

1. A rendezési terv tervezett módosítása az alábbiakra terjed ki: 

 a Damjanich utca menti Egyéb ipari terület (volt TSz) átsorolása kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági területbe. 

 Jókai u - Petőfi u. közti kertes mezőgazdasági terület lakóterületbe sorolása. 

 a Petőfi S. utcától délre tervezett lakóterületek beépítésre nem szánt terület-

felhasználásba (védelmi rendeltetésű erdőbe) sorolása.  
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 Helyi Építési Szabályzat építési előírásainak megfeleltetése a 37/2007. ÖTM rendelet 

előírásainak meghatározása. 

2. A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésének a) pontja alapján „a település 

egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál, továbbá 

olyan más, a (2) bekezdés b) pontjába tartozó tervnél, illetve programnál, amely helyi 

szinten kis terület használatát határozza meg” eseti döntés alapján határozható meg 

környezeti vizsgálat szükségessége. 

3. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2/2005. (I. 11.) 

Korm. rendelet 2. számú mellékletének szempontjait figyelembe véve úgy határozott, 

hogy a településrendezési terv módosításaira vonatkozóan környezeti vizsgálat 

lefolytatását nem írja elő. 

 

A Képviselőtestület jelen határozatával felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a 

Képviselőtestület döntéséről a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőséget, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóságát, az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat megyei intézetét, valamint a nyilvánosságot tájékoztassa. 

Határidő:  

 a fenti döntésről írásbeli értesítés a Meridián Mérnöki Iroda Kft.-nek és a lakosság 

tájékoztatása legkésőbb 2010. február 3. 

 a fenti döntésről írásbeli értesítés a KDT KTVF-nek, DDNP-nek, ÁNTSZ-nek 

legkésőbb 2010. február 10.  

 

 

8.1/ Pályázati önrész biztosítása a közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásához 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Megjelent az önkormányzati miniszternek a bölcsődék és 

közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése 

támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelete. 

Támogatást lehet igényelni az óvodai feladatot ellátó intézmény esetében a feladat-ellátási 

helyek épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre, 

akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre, valamint eszközbeszerzésre. 

A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke intézményenként 20 millió forint, 

melynek maximum 10 %-áig engedélyezett az eszközbeszerzés. Településünk esetében a 

támogatás maximális intenzitása a fejlesztéshez szükséges összeg 80 %-a. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 15., döntés 2010. március 26-ig várható. 

 

A pályázatnak – többek között – tartalmaznia kell az intézményi társulás székhely 

önkormányzatának képviselő-testületi határozatát a szükséges önerő biztosításáról. 

Javasolja, hogy a Széchenyi Sándor Általános Iskola és Óvoda II. sz. óvodája (Nagydorog, 

Görgey u. 9. szám alatti épület) rekonstrukciós munkálatainak támogatásához nyújtsanak be 
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pályázatot ezen kiírásra. A beruházás tervezett összköltsége kb. 25.000.000,- Ft, melynek 20 

%-át szükséges önerőként biztosítani. 

Mint ismeretes társulás esetében ugyanazon pályázatra csak egyik önkormányzat adhat be 

pályázatot. 

Véleménye szerint a társulás tekintetében Nagydorog-Kajdacs vonatkozásában- 2:1 arányban 

illeti meg az önkormányzatokat a pályázat benyújtásának lehetősége, melyet a létszámarányos 

megosztás támaszt alá. 

Ebből kifolyólag jelen esetben Nagydorog a soron következő a pályázat benyújtása terén. 

 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: Kajdacs község önkormányzata az idei évben mire 

szeretett volna benyújtani pályázatot ? 

 

Dobri István polgármester: Iskola felújításra. 

 

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

9/2010. (I. 1.) Öh. számú határozat  

a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló pályázat 

benyújtásához szükséges önerő biztosításáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 

miniszternek a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, 

valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 

szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelete alapján pályázatot kíván benyújtani a Széchenyi 

Sándor Általános Iskola és Óvoda II. sz. óvodája (Nagydorog, Görgey u. 9.) épület 

rekonstrukciós munkálatainak támogatására. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott pályázathoz szükséges 4.992.114,- Ft 

önerő biztosítására kötelezettséget vállal. 

Határidő: 2010. február 15. 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

Bejelentések 

 

Veres Imre alpolgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ugyanezen pályázat 

keretében lehetőség van közösségi busz beszerzésére is, melyre csak kistérség pályázhat. 

A Paksi Kistérség felé a közösségi busz tárgyában az önkormányzat jelezte igényét. 

 

Dobri István polgármester:  

 

- dr. Arbanász Zoltán levélben történő megkeresése munkaviszonyának folytatása 

tárgyában.  

- A Polgármesteri Hivatalban folyamatos az iroda felújítás. Jelenleg a gazdálkodási 

csoportnál folynak a munkálatok. 
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- Önkormányzati területen kitermelt fa a polgármesteri hivatalban, táncházban és a 

sportöltözőben kerül felhasználásra. 

- Szennyvíztelep vásárlása 2500 m2-i területre vonatkozóan folyamatban van. 

- Vadásztársaság a korábbi éveknek megfelelően sportcsarnok bérleményként történő 

biztosítását kérte vadászbál megtartása céljából. 

- Vízitársulat megalakulása, valamint a hozzájárulási felmérések tárgyában a 

munkálatok megszervezése folyamatban van.  

- Kistraktor vásárlása történt a Kistérségen keresztül, mely önkormányzati szinten kb. 

200 ezer Ft költséget jelent. 

- Választásokkal kapcsolatos információkra, tájékoztatókra, gyűlések megtartására 

vonatkozóan a képviselő-testület korábban döntést hozott, mely a napokban ismételten 

megküldésre került a NDTV és a Nagydorogi Hírek főszerkesztője részére. 

Kéri a határozatban foglaltak pontos betartását. 

 

Kajári Gábor képviselő: NDTV esetében nem lenne e célszerű a szolgáltató váltás, 

mivel a lakosság elég nagymértékben vált szolgáltatót ? 

 

Hahn Róbert képviselő: Honlapon keresztül megoldásra kerül a NDTV elérhetősége. 

 

 

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

nyilvános ülését 18.00 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

Kmft. 

 

 

       Dobri István     dr. Sátor Vera 

      polgármester           jegyző  


