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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: 

 

15/2010. (III.22.) ÖH. számú határozat  

 

a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 

polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása. 

16/2010. (III.22.) ÖH. számú határozat  

 

a Paksi Rendőrkapitányság és a Paksi 

Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse 

2009. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása. 

17/2010. (III.22.) ÖH. számú határozat  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2010. évi 

közbeszerzési tervének elfogadása. 

18/2010. (III.22.) ÖH. számú határozat  

 

a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási megállapodásának módosítása. 

19/2010. (III.22.) ÖH. számú határozat  

 

az óvodai jelentkezés módja és időpontja, 

továbbá az iskolai beiratkozás időpontja. 

20/2010. (III.22.) ÖH. számú határozat  

 

a Dunaág Kft. által a 2010. év folyamán 

elvégzendő rekonstrukciós munkálatok 

körének jóváhagyása. 

 

 

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

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 3/2010. (III.23.) 

önkormányzati rendelete  

 

A köztisztaság 

fenntartásáról szóló 

2/1991. ( VII.1.) ÖR. 

rendelet módosításáról 

Hatálybalépés napja: 

2010. 04.01. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2010.(III.23.) 

önkormányzati rendelete  

 

A szociális ellátásokról 

szóló 5/2009. ( III.30. ) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Hatálybalépés napja:  

2010.04.01. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 5/2010.(III.23.) 

önkormányzati rendelete  

 

A Képviselő-testület és 

szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról 

szóló 4/2009. ( III.30.) ÖR. 

rendelet módosításáról 

Hatálybalépés napja:  

2010.04.01. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. március 22-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, 

Jaksa József, 

Kajári Gábor, 

Kishonti János,  

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Sátor Vera jegyző  

a 2. napirendi pont tárgyalásánál: 

- dr. Kuti István kapitányságvezető 

- Mukli Zoltán őrsparancsnok 

 

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

határozatképes, mert a megválasztott 10 fő képviselőből 10 fő jelen van.  

 

 

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 :  

Napirendi javaslat: 

 

 

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

ülés között végzett tevékenységről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

2./ Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság és Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi 

Rendőrőrse 2009. évi munkájáról. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

3./ A köztisztaság fenntartásáról szóló 2/1991. ( VII. 1. ) rendelet módosítása. 

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

4./  A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Dobri István polgármester 



 4 

 

5./  A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2009. 

( III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Dobri István polgármester 

 

6./ A 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

7./ A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

8./ Az óvodai jelentkezés módjának és időpontjának, továbbá az iskolai beiratkozás 

időpontjának meghatározása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

9./ Egyebek. 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

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. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Dobri István polgármester: Megkérdezi, hogy az első napirendi ponttal kapcsolatban van e 

valakinek kérdése, hozzászólása. 

Megállapítja, hogy az előterjesztésessel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag,10  igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

 

15/2010. (III. 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 

 

 

 2./ Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság és Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi 

Rendőrőrse 2009. évi munkájáról.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Köszönti dr. Kuti István kapitányságvezető és Mukli Zoltán 

őrsparancsnok urakat. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a 

rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-

testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről.  

A Paksi Rendőrkapitányság és a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse az idei 

évben is benyújtotta az önkormányzathoz a fent említett beszámolót, melyeket jelen 

előterjesztés mellékletei tartalmaznak. 

Felkéri dr. Kuti István kapitányságvezető urat, amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye 

meg. 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a Képviselő-

testületet, hogy a tizenhárom település vonatkozásában komoly törés nem történt a 

létszámállomány változás során. 2007-2008-2009. év vonatkozásában egy teljes generáció 



 6 

távozott a kapitányságról. Több mint ötven fő vonult nyugdíjba, illetve kérte áthelyezését 

más szervhez – autópálya rendőrség -. Mindezek következménye, hogy az állomány 

jelentősen megfiatalodott. Ennek ellenére a területen a gyilkosság, rablás területén csökkenés 

mutatkozik. Gyorshajtás vonatkozásában szintén csökkenés tapasztalható – halálesetek, 

sérüléses balesetek- az azonnali bírságolás bevezetése és mértékének behatárolása végett. Az 

elmúlt évek adataira figyelemmel megállapítható, hogy a rendőri tevékenység mind szakmai, 

mind lakossági elvárásoknak megfelelően realizálódott. Különös és rendkívüli intézkedést 

igénylő beavatkozásra az elmúlt év vonatkozásában nem volt szükség. 

 

Dobri István polgármester: A Nagydorogi Rendőrőrs és Paksi Rendőrkapitányság  

vonatkozásban is szinte napi kapcsolat áll fenn, mely mindkét részről zökkenőmentes.  Nagy 

célkitűzés az Önkormányzat részéről a Nagydorogi Rendőrőrs épületének felújítása, melyre a 

pályázat beadása ismételten megtörtént. 

 

Ezt követően átadja a szót Mukli Zoltán őrsparancsnok úrnak. 

 

Mukli Zoltán őrsparancsnok: Köszönti a megjelenteket. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a rendőrőrs tevékenysége a 2008. évhez képest 

stagnált. A Nagydorogi rendőrőrsön 2009. évben 200 bűnügyet iktattak, az elkövetett 

bűncselekmények egy részére jellemző, hogy azt olyan személyek követték el, akik korábban 

is bűnöző életmódot folytattak. Az Őrs eredményességi mutatója 2009-ben 60,64 %-os volt. 

 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: A beszámoló 4-es számú mellékletében a közrendvédelmi 

állomány főbb intézkedéseinek alakulásánál a 2008-as évhez viszonyítva bizonyos 

területeken- helyszíni bírság, igazoltatás- csökkenő teendencia tapasztalható. 

 

Mukli Zoltán őrsparancsnok: Mint a beszámolóban is ismertette a Tisztelt Képviselő-

testülettel, csökkentett létszámállománnyal dolgoztak, mely elsődlegesen e terén mutatkozott 

meg. 

 

Hahn Róbert képviselő: dr. Kuti István kapitányságvezető úr részére tenné fel a kérdését. 

Az elmúlt év vonatkozásában a traffipax mérés elég kevés alkalommal történt. Mi ennek az 

oka? 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető: Tavalyi év április 1-ig volt működőképes a műszer, ami 

az Atomerőmű tulajdonát képezte. A megjavíttatása nagyon költséges lett volna, ebből 

kifolyólag nem volt mód a traffipax üzemeltetésére. Ezen probléma a napokban megoldódott, 

és a közeljövőben a gyakorlati alkalmazása is rendszeresebbé válik. 

 

Kishonti János képviselő: Az ez idáig átadott, illetve átadásra kerülő autópálya 

előreláthatólag mennyire befolyásolja a bűncselekmények elkövetését? 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető: Darabszámra megmondani nem lehet, úgy gondolja, 

hogy elsősorban nem a mennyiség, hanem a bűncselekmények elkövetésének módja lesz a 

meghatározó. 

 

Kishonti János képviselő: Szeretné kikérni a kapitány úr véleményét azon kérdésben, hogy 

hogyan lehetne érvényt szerezni a KRESZ táblák figyelembevételének  a Damjanich utcában. 

Ugyanis évek óta problémát jelent, hogy a nagy teherbírású kamionok, tehergépjárművek 

nem veszik figyelembe a súlykorlátozó táblát. 
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dr. Kuti István kapitányságvezető: Valóban hosszabb ideje problémát jelent a felvetett 

probléma, igyekeznek mielőbb kezelni a kérdést. 

 

Veres Imre: A Nagydorogi rendőrőrs munkájáról csak pozitív vélemény mondható el. A 

járőrözés a nap 24 órájában megoldott, mely nagymértékben hozzájárul a bűnelkövetések 

csökkenéséhez, valamint a szabálytalan közlekedés nagymértékű elkerüléséhez. 

 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

16/2010. (III.22.) Öh. számú határozat  

a Paksi Rendőrkapitányság és a  Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse 

2009. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság 

és a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse 2009. évi munkájáról szóló 

beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

Dobri István polgármester: Megköszöni a Paksi Rendőrkapitányság és a Nagydorogi 

Rendőrőrs elmúlt évi munkáját. 

 

Dr. Kuti István kapitányságvezető úr, Mukli Zoltán őrsparancsnok úr és Kajári Gábor 

képviselő úr elhagyja a tanácstermet. A képviselő-testület létszáma 10-ről 9 főre csökken. A 

képviselő-testület határozatképes. 

 

 

3./ A köztisztaság fenntartásáról szóló 2/1991. ( VII. 1. ) rendelet módosítása. 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

Írásos előterjesztés  a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati 

rendeletben állapítja meg az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az 

alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények 

eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét. 

A közszolgáltató már az elmúlt év végén megküldte a 2010. évre vonatkozóan alkalmazandó 

közszolgáltatási díjakat. 

A közszolgáltatóval történt tárgyalások eredményeként abban állapodtak meg, hogy havi 

220,- Ft + ÁFA ürítési díj ellenében vállalná a közszolgáltató a tervezetben felsorolt 

szolgáltatások elvégzését. 



 8 

Az önkormányzat a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást továbbra is ingyenesen kívánja a 

lakosság és a közületek számára biztosítani, ennek fedezetét a magánszemélyek kommunális 

adója bevételeiből teremti meg. 

 

Kishonti János képviselő: Mit takar az ingyenesség? 

 

Dobri István polgármester: a lakosság részéről ingyenes, azaz nekik nem kell fizetniük, 

hanem ezt az összeget az önkormányzat ellentételezésként biztosítja a közszolgáltatónak. 

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

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

 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2010. ( IV.01. ) önkormányzati rendelete 

a köztisztaság fenntartásáról szóló 2/1991. ( VII.1.) ÖR. rendelet módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. 04.01. 

 

 

4./  A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosítása.  

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

 

Dobri István polgármester: A mellékelt rendelet módosítást a következők indokolják: 

 

2010. január 1-jétől az önkormányzat a szociális étkeztetést nem önállóan, hanem társulásban, 

a Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ keretében látja el. 

 

2009. június 30-i hatállyal a jogalkotó pontosította a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvénynek a közcélú foglalkoztatással összefüggő szabályait, különös tekintettel a 

munkáltatói jogkörök gyakorlásának pontosítására. 

A közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata. Ennek megfelelően az 

önkormányzattal munkajogviszonyban álló közcélú foglalkoztatottak tekintetében a 

munkáltatói jogok is a képviselő-testületet illetik meg. 

 

A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat 

testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint 

társulására ruházhatja. Célszerű ezen hatáskört a polgármesterre átruházni, egyúttal 

munkajogi szempontból jóváhagyni a polgármesternek e körben megtett intézkedéseit. 
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2010. január 1-jei hatállyal gyökeresen megváltoztak a szociális szolgáltatásokért fizetendő 

térítési díjak megállapításának szabályai. A megváltozott rendelkezésekhez a helyi 

szabályozást 2010. április 1-ig hozzá kell igazítani, ennek megfelelően a térítési díjakat az új 

szabályoknak megfelelően kell megállapítani. 

 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: A szociális étkeztetés terén az intézményi térítési díjak az 

alapszámítás szerint 358,- Ft/nap, míg a javasolt térítési díj esetében 350,- Ft/nap került 

kimutatásra. Milyen célból történt az alacsonyabb díj megállapítása? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Ezt a javaslatot kaptuk az intézménytől. Erre lehetőség van, mert a díj 

a számítottnál alacsonyabb mértékben is megállapítható. 

 

Kishonti János képviselő: A szociális étkeztetés 2009. évi költsége mit takar? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Idősek nappal ellátására vonatkozik, étkeztetés nélkül. 

 

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 egyhangúlag, 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2010. ( IV.01.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. 04.01. 

 

 

5./  A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2009. 

( III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.  

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: 2010. március 1-jén lépett hatályba a jogszabályszerkesztésről 

szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet, mely meghatározza az önkormányzati rendeletek 

szerkesztésével kapcsolatos szabályokat is. 

Az önkormányzat hatályos SZMSZ-e (4/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet) több olyan 

rendelkezést tartalmaz, melyek ezen újonnan megalkotott jogszabállyal ellentétesek, ezért 

azokat indokolt hatályon kívül helyezni. 

 

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

 

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

szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2010. (IV.01. ) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2009. ( III.30.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. 04.01. 

 

 

6./ A 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § -a 

szerint a 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – ide tartoznak a helyi 

önkormányzatok is -, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet  

kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az 

ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A 

közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a Közbeszerzések Tanácsa 

honlapján, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján is közzé kell tennie.  

Tájékoztatja a Képviselő-testület, hogy még egy pályázat benyújtására került sor közösségi 

busz beszerzése tárgyában. Mivel ezen pályázat beadására a kiírás szerint a kistérség jogosult, 

ezért az önkormányzatnak a közbeszerzési tervben nem kellett feltüntetni. 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

17/2010. (III. 22.) Öh. számú határozat 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi közbeszerzési 

tervének elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési tervét a jelen előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 
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7./ A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: 2010. január1-vel az oktatási feladatok ellátására új társulás jött 

létre a kistérség területén. Az eddig a közoktatási feladatokat önállóan ellátó 

Dunaszentgyörgy település intézményfenntartó társulást hozott létre a szekszárdi kistérséghez 

tartozó Fácánkert településsel. 

 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása tételesen tartalmazza, hogy az 

egyes települések mely önálló intézménnyel, vagy melyik intézményfenntartó társulás 

tagjaként látják el a feladatot, így azt az új társulással ki kell egészíteni. Ki kell egészíteni a 

tevékenységeket is, az előterjesztésben foglaltak szerint. 

 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

18/2010. (III. 22.) Öh. számú határozat 

a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi 

Társulás társulási megállapodását az előterjesztés mellékletnek megfelelően módosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

8./ Az óvodai jelentkezés módjának és időpontjának, továbbá az iskolai beiratkozás 

időpontjának meghatározása.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Dobri István polgármester: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. §-ának (9) 

bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a községi, városi, 

fővárosi kerületi, megyei jogú városi önkormányzat által meghatározott időszakban kell 

beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

Ugyanezen törvény 102. §-a (2) bekezdése a) pontja alapján a fenntartó dönt az óvodába 

történő jelentkezés módjáról, továbbá a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli 

óvodai felvételének időpontjáról. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 15. §-

ának (2) bekezdése értelmében az óvoda - a fenntartó által meghatározottak szerint - az 
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óvodai jelentkezés idejét és módját - a határidő előtt legalább harminc nappal - köteles 

nyilvánosságra hozni. 

Felkéri igazgató asszonyt, hogy a beiratkozás időpontjára vonatkozó hirdetésről – képújság- 

intézkedni szíveskedjen. 

 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

19/2010. (III. 22.) Öh. számú határozat 

az óvodai jelentkezés módjáról és időpontjáról, továbbá az iskolai beiratkozás 

időpontjáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Széchényi Sándor 

Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogainak gyakorlója, a 2010/2011-es nevelési és illetve 

tanév vonatkozásában az intézményben  

1. az óvodai jelentkezés módját az alábbiakban határozza meg: 

A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen szóban közölheti az 

óvodavezetővel, mellékelnie kell a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben 

előírt dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek adatait az óvodavezető az 

óvodai felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba. 

2. az óvodai jelentkezés időpontját az alábbiakban határozza meg: 

2010. május 3-4-5. 

3. az iskolai beiratkozás időpontját az alábbiakban határozza meg: 

2010. április 26-27. 

Határidő: azonnal 

a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az iskolai beiratkozás időpontjának 

nyilvánosságra hozására a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény valamint a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 

szerint 

Felelős: Dobri István polgármester 

a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az iskolai beiratkozás időpontjának 

nyilvánosságra hozásáért: Szabó József Csabáné igazgató 
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9. Egyebek 

 

9.1  A Dunaág Kft. által a 2010. év folyamán elvégzendő rekonstrukciós munkálatok 

körének jóváhagyása. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: A Dunaág Kft. értesítette az önkormányzatot az általa a 2010. 

év folyamán elvégzendő rekonstrukciós munkálatok köréről.  

 

A Dunaág Kft., az Aquainvest Kft. és az önkormányzat között 2005. november 30-án kelt 

Gazdasági Keretmegállapodás 3.1. pontja tartalmazza az önkormányzati tulajdonú 

víziközművek működtetésbe adásának 25 éves időtartama alatt a Dunaág Kft. által 

elvégzendő rekonstrukciós munkálatok keretösszegét (a 2005. évben 35.000.000,- Ft-ot), 

mely évente a szolgáltatási díjak emelkedésének mértékével arányosan nő. 

 

A Dunaág Kft. és az önkormányzat által megkötött Működtetési Szerződés 13.3. pontja 

alapján a felek a szükséges rekonstrukciós munkák rendjét közös egyetértéssel határozzák 

meg. 

 

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

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

20/2010. (III.22.) Öh. számú határozat 

a Dunaág Kft. által a 2010. év folyamán elvégzendő rekonstrukciós munkálatok körének 

jóváhagyása tárgyában 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaág Kft. által a 

2010. év folyamán elvégzendő rekonstrukciós munkálatok körét az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

 

 

Feladat Ellenérték 

A Kossuth Lajos utcában – az általános iskola 

előtti közterület alatti részen - fekvő NA 150 

acél nyomócsővezeték KMPVC-re történő 

cseréje. 

1.785.000,- Ft +ÁFA  

(nettó költségek) 

2. Az 1. pontban elvégzett munkálatok fedezete a Gazdasági Keretmegállapodás 3.1. 

pontja szerinti rekonstrukciós keret. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatót az 1-2. pontban 

foglaltakról értesítse. 
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Határidő:  az 1. pontban foglaltak tekintetében:  azonnal 

  a 3. pontban foglaltak tekintetében:   2010. március 31. 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

Bejelentések. 

 

Dobri István polgármester:  

 

- Az elmúlt képviselő-testületi ülésen a hó eltakarítás tárgyában ígéretet tett a korábbi 

évek költségeinek kimutatására. Az elkészült anyag a képviselő hölgyek/urak részére 

kiküldésre került. Emellett a Tolnai Népújságban megjelent, hogy hol, milyen módon 

és milyen költség mellett került megoldásra a hóeltakarítás a környező községek 

esetében. 

- A szennyvíztelep a Rohn – farm által engedéllyel végzett húsfeldolgozó üzemben 

folytatott termelés végett vissza kell, hogy kerüljön az eredetileg tervezett helyére. Új 

testületi határozatot - mivel a helyrajzi szám nem változott- a képviselő-testületnek 

ezen tárgyban nem kell hoznia. 

- A Paksi Városi Bíróság a fizetési meghagyás benyújtását követőn megkereste az 

Önkormányzatot, hogy Láng László havi 30.000,- Ft-os részletfizetéssel tudja vállalni 

a törlesztést, melynek engedélyezése megtörtént. 

- Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napokban megkereste a CARGILL Kft. 

újonnan kinevezett vezetője szolgálati lakás tárgyában. 

A lakások megtekintését követőn a dr. Regős György rendelője feletti lakás 

bérbeadására és a bérleti szerződés aláírására sor került. 

- A temetők, Borbély tó rendbetétele folyamatos. 

- A Fűzfa Kft. elkezdte a munkálatokat a községi könyvtár mögötti játszótér-pihenőpark 

kialakítása vonatkozásában. 

- A mai napon látogatást tett Nagydorogon az önkormányzati miniszter, aki 

megtekintette a Görgey utcai óvodát. 

- Márton István úr előzetes tájékoztatást adott a szennyvíz nyilatkozatok, illetve a 

társulás megalakulásával kapcsolatban. 

Jelenlegi állás: UNIÓS nyilatkozatok esetében 72 %, valamint a Víziközmű Társulat 

megalakításához előírt százalékos arány már megvan. 

- A Magyar Védőnők Egyesülete levélben kereste meg az önkormányzatot azon 

tárgyban, hogy a védőnői szakma az idei évben ünnepli fennállásának 95. 

évfordulóját. Ezen célból adott a lehetőség, hogy a védőnők a munkájuk 

elismeréseként miniszter által adományozható díjban részesüljenek. Nagydorogról 

mindkét védőnő személyére vonatkozóan az Egészségügyi Minisztérium irányába 

felterjesztésre kerül sor. 

 

Hahn Róbert képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Nagydorog TV honlapja 

mindenki által – kábeltévét nem igénybevevőket is beleértve- megtekinthető a www.ndtv.hu 

oldalon. 

 

Szabó József Csabáné képviselő: A Nagydorog TV honlapját megtekintette, nagyon ötletes. 

Egyben tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Iskola honlapja is elkészült, mely 

megtekinthető: www.nagydorog.iskola.hu oldalon. 

 

http://www.ndtv.hu/
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Kishonti János képviselő: A szennyvízcsatornázással kapcsolatban leadott nyilatkozatok 

miképpen vonhatók vissza, ugyanis többen jeleztek, hogy saját felépítésű szennyvíztárolót 

szeretnének kialakítani? 

Továbbá kérdés merült fel az LTP-vel kapcsolatban. Ugyanis 74 hónapra kötetett, ami havi 

2080/2180 Ft-ot jelent. Ez mellett havi szinten fizetni kell további 700,-- Ft-ot, ami nem 

egyértelmű, hogy valójában mit is takar. 

Aki három részletben fizeti be az érdekeltségi hozzájárulást, annak miért csak 3x66000,- Ft, 

és miért nincs további 700,- Ft? 

 

Dobri István polgármester: Mindezt nem a testület feladata megoldani és nem is teheti meg.  

Ha megalakul a Víziközmű Társulat, akkor ők fognak dönteni ezen kérdésekben. 

 

Bartha Gergely képviselő: A Nagydorog TV képújságán állandóan visszatérő dolgokat nem 

lenne-e célszerű szüneteltetni, ugyanis elég egyhangú mindig ugyanazon hirdetéseket, 

tájékoztatókat figyelemmel kísérni, mire valami friss információhoz jutunk.  

 

Dobri István polgármester: A közérdekű hirdetéseket nem tartja célszerűnek kiiktatni, 

ugyanis a lakosság sok esetben a képújságról tájékozódik rendelések és nyitva tartások 

vonatkozásában.  

 

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

ülését 17.30 órakor befejezettnek nyilvánítja. A képviselő-testület az Ötv. 12. §-ának (4) 

bekezdése a) pontja alapján zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

Kmft. 

 

 

 Dobri István     dr. Sátor Vera 

   polgármester                     jegyző  


