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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: 

 

32/2010. (V.25.) önkormányzati határozat  

 
a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 

polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

33/2010. (V.25.) önkormányzati határozat  

 
a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2009. évi ellátásáról szóló 

átfogó értékelésről 

 

34/2010. (V.25.) önkormányzati határozat  

 
 a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 

2009. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójáról 

 

35/2010. (V.25.) önkormányzati határozat  

 
a jegyzőnek a helyi adók helyzetéről szóló 

beszámolójáról 

 

36/2010. (V.25.) önkormányzati határozat  

 
Javaslat folyószámla-hitel felvételére. 

37/2010. (V.25.) önkormányzati határozat  

 
a Nagydorog - Kajdacs Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának 5. számú 

módosításával kapcsolatos előterjesztés 

érdemi tárgyalásának elhalasztásáról 

 

 

 

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

 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 9/2010.  

(V.26.)  önkormányzati 

rendelete 

 

a szociális ellátásokról 

szóló 5/2009. ( III.30.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Hatályba lépésének napja:  

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

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 25-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 

Kishonti János,  

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Sátor Vera jegyző  

     Dobstadt Jánosné adóügyi ügyintéző 

 Bogáncs Józsefné Alapszolgáltatási Központ 

intézményvezető 

     Balogh Anett családgondozó 

     Lászlóné Molnár Mária  gyámügyi ügyintéző 

 

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

határozatképes, mert a megválasztott 10 fő képviselőből 9 fő jelen van, Kajári Gábor 

távolmaradását előzetesen bejelentette. 

 

 

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./ Átfogó értékelés Nagydorog Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

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

módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre alpolgármester 

 

4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről.  

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

5./ Beszámoló a helyi adók helyzetéről. ( Írásos beszámoló ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 
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6./ A képviselők beszámolója a választási ciklusban végzett tevékenységükről. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

  

7./ Javaslat folyószámla-hitel felvételére. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

8./ A Nagydorog-Kajdacs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 5. számú 

módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

9./ A II. számú óvoda rekonstrukciós munkálatai kivitelezőjének kiválasztása. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

10./ 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: 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 napirendi javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 9  igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

 

32/2010. (V. 25.) önkormányzati 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./ Átfogó értékelés Nagydorog Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról.  

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 96. §-ának (6) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok számára az 

elmúlt év gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

készítésének, valamint képviselő-testület, illetve közgyűlés általi, minden év május 31-ig 

történő megtárgyalásának kötelezettségét. 

Az átfogó értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés 

kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet az önkormányzat felé. Az 

önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és 

állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A tisztelt képviselő-testületnek, amennyiben  

kérdése, vagy szóbeli kiegészítése van, tegyék meg a beszámoló elkészítői felé. 

Lászlóné Molnár Mária gyámügyi ügyintéző: A gyermekvédelmi feladatok terén romlik a 

helyzet. Egyre több hiányzással szembesülnek, melyről sajnos a vidéki tanintézmények későn 

értesítik az illetékes ügyintézőt, ebből kifolyólag ez több esetben szabálysértéshez vezet. 

Dobri István polgármester: Egyetért azzal, hogy ezen a téren nagyon rossz irányba 

haladunk. Egyben tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balogh Anett 

munkaviszonya 2010. június hónapban lejár. Megköszöni Balogh Anett eddigi munkáját és a 

továbbiakhoz sok sikert kíván. 

Hahn Róbert képviselő: Több esetben hallott arról, hogy 11-12 éves diákok hajnali órákban 

különböző szórakozóhelyeken tartózkodnak. Ezen gyerekek szüleit, vagy magát a diákot nem 

lehetne felelősségre vonni, hogy a fiatalkorú iskolaköteles gyerek miért tartózkodik számára 

nem megfelelő szórakozóhelyen? 

Balogh Anett családgondozó: A szülő csak szabálysértés esetén vonható felelősségre. Sajnos 

a gyerekek többsége szülői engedéllyel tartózkodik a szórakozóhelyen. 

 

Kishonti János képviselő: A Rendőrőrssel nem lehetne felvenni a kapcsolatot ezen a téren? 

 

Dobri István polgármester: Folytak már tárgyalások, de mint Balogh Anett családgondozó 

is említette többnyire szülői engedéllyel tartózkodnak a szórakozóhelyeken a gyerekek. 

 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: A nagyon problémás családok esetében az átmeneti 

gondozás nem megoldható. Hogyan lehetne orvosolni ezt a problémát? 

 

Balogh Anett családgondozó: Megoldható a gyámügy terén: 

- családba fogadás vagy 

- ideiglenes elhelyezés. 

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

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

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

alábbi határozatot hozta: 

 

 

33/2010. (V. 25.) önkormányzati határozat  

a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2009. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. 

§-ának (6) bekezdésében megjelölt szervnek küldje meg. 

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: 2010. június 15. 

Felelős: Dobri István polgármester, a 2. pont vonatkozásában:  dr. Sátor Vera jegyző 

 

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

Előadó: Veres Imre alpolgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre alpolgármester: A mellékelt rendeletmódosítást az Alapszolgáltatási Központ 

intézményvezetője kezdeményezte, a következők miatt: 

A képviselő-testület 2010. március 22-én megtartott ülésén módosította a szociális 

alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díjak szabályozását. 

A nappali ellátás esetében a térítési díjak kikalkulálása magas értéket eredményezett, ennek 

ellenére akkor az intézmény 1200,- Ft/nap összegű intézményi térítési díj megállapítására tett 

javaslatot. Ez azt jelenti, hogy egy minimál nyugdíjjal (28.500,- Ft) rendelkező ellátott 

esetében étkezés és nappali ellátás igénybevétele esetén havi 8550,- Ft-ot kellene fizetni. 

Amennyiben pedig az ellátott élne a méltányossági térítési díjcsökkentés lehetőségével, ezt az 

összeget egyedi határozattal 50 %-kal, azaz 4275,- Ft/hó összegre lehetne lecsökkenteni. 

Az elmúlt évben valamennyi ellátott esetében ugyanezen ellátásért a gyakorlatban 20,- Ft/nap 

összeget szedett az intézmény személyi térítési díjként.  

Az ellátottak körében az ehhez viszonyított jelentős változás komoly problémákat okozna, 

ami hosszú távon az igénybevevők elmaradásához vezetne, így az ellátottak után járó 

normatív finanszírozás csökkenne. 

Az intézményvezető kérelmében a napi 20 Ft-os térítési díj megtartása szerepel, de úgy 

gondolom, hogy a tényleges költségek és az állami normatíva különbségét kitevő 1200,- 

Ft/napos intézményi térítési díjhoz viszonyítva ez elképesztően alacsony összeg. Jelenleg 

tehát a 20,- Ft/napos összeg beszedésével a fenntartó napi 1180,- Ft-ot tesz hozzá egy nappali 

ellátásban részt vevő ellátott helyben tartózkodásához.  

Mivel az intézmény bevételei az elmúlt évi bevételek figyelembe vételével lettek 

megtervezve, az intézményi térítési díj csökkentett összegű megállapítása sem eredményezne 

a tervezetthez képest tényleges bevételkiesést.  

A többi ellátási kategória esetében pedig nem tartom indokoltnak a változtatást.  

Mindemellett annak érdekében, hogy az ellátás vesztesége egy részének az ellátottakra való 

áthárítása esetén a rászorultak számára megadjuk a csökkentés, illetve komoly szociális 

rászorultság esetén a teljes elengedés lehetőségét, egyúttal javaslom a méltányossági feltételek 
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rendelet-tervezet szerinti újraszabályozását. Erre az Szt. 115. §-ának (3) bekezdése ad 

felhatalmazást a képviselő-testületnek. 

A jelenlegi rendeletmódosításban 150,- Ft-os térítési díj javaslattételére került sor, melyet ő 

személy szerint magasnak tart az eddigivel szemben. 

Szerinte csökkenteni fogja a jelenlegi létszámot. 

 

Kishonti János képviselő: Tehát a 20,- Ft térítési díj esetében 1180,- Ft az önkormányzat 

költségvetésének terhére kerül elkönyvelésre? 

 

Dobri István polgármester: Igen, az Önkormányzat költségvetését terheli. Végig kell 

gondolni, hogy az 1180/1200,- Ft-ot tudunk-e finanszírozni, ugyanis a nappali ellátás nem 

kötelező feladat. 

 

Hahn Róbert képviselő: A nappali ellátás mit foglal magába? 

 

Bogáncs Józsefné intézményvezető: Elsősorban egyénre szabott. (fürdetés, mosás, 

gyógyszerezés stb. ) 

 

Veres Imre alpolgármester: Reálisnak tartja a javasolt térítési díjat, ugyanis az ebéddel 

együtt napi 500,- Ft/fő. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Reálisnak tartja a 150,- Ft-ot, ugyanis egész nap folyamán 

társaságban vannak, állandó megfigyelés alatt és 350,- Ft-ért még meleg étel is biztosított. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Nem tartja reálisnak a 150,- Ft-ot, nem is az összeget 

sokkalja, hanem a tavalyi évhez történő emelés mértékét. 

 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: A 350,- Ft és a 150,- Ft havi szinten összesen 10.000-

11.000,- Ft-ot kiadást jelent az érintetteknek, melyet a mai viszonylatban reálisnak tart. 

 

Kishonti János képviselő: Ezért a pénzért minden megoldott. A felügyelet, a napközbeni 

tartózkodás és a meleg étel biztosítása. Egyetért a javasolt térítési díjjal. 

 

Hahn Róbert képviselő: Egyetért a térítési díj megállapításával. 

 

Bartha Gergely képviselő: Reálisnak tartja a javasolt térítési díj megállapítását. 

 

Jaksa József képviselő: Alacsony nyugdíj esetében adott a lehetőség a kedvezményes térítési 

díj megállapítására is. 

 

Bogáncs Józsefné intézményvezető: A kedvezményes térítési díj iránti kérelmet a 

polgármester úrhoz lehet benyújtania az érintett ellátottnak? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen, de természetesen csak azon ellátottaknak, akik e feltételeknek 

megfelelnek. 

 

Dobri István polgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1  tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2010. (V.26. ) önkormányzati rendelete 

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

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. június 01. 

 

 

4./  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről.  

Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az elmúlt évi beszámoló óta eltelt időben a beszámolóban írt tervek 

nagy része megvalósításra került. Vannak hátra még feladatok, de az alapokat sikerült lerakni. 

A 2009. évről anélkül, hogy ne ismételné Önmagát, nem igazán tud mit írni. Annyit azért 

előrebocsátana, hogy ha a 2008-as három hónap az útkeresés, addig a 2009-es esztendő a 

rendcsinálás éve volt.  

Az előterjesztésben éppen ezért csak egy helyzetkép megrajzolására vállalkozik. 

2010-ben folytatni kívánja az önkormányzati alaprendeletek felülvizsgálatát (pl. 

hulladékgazdálkodási rendelet, állattartási rendelet), mivel ezek évekkel ezelőtt lettek 

elfogadva, és az azóta megtörtént jogszabály módosítások nem, vagy nem teljesen lettek 

átvezetve. Mindemellett el kívánja készíteni az intézményfenntartó társulásokhoz kapcsolódó 

további megállapodásokat (vagyonkezelői megállapodások, szociális étkeztetés beszerzésére 

vonatkozó feladat ellátási megállapodások), bár ezek tulajdonképpen az intézmények 

feladatait képezik, de a jogi segítség elengedhetetlen. Tervezi a Dunaág Kft-vel létrejött 

megállapodás felülvizsgálatát is, a vagyonkezelés szabályszerűségének szempontjából. 

Tervezi továbbá a Polgármesteri Hivatal költségvetésének felhasználásához fűződő pénzügyi 

jogkörök szabályozását és a felhatalmazások kiadását is. átra van még az idei év leginkább 

emberpróbáló feladata: az esedékes önkormányzati választások levezénylése.  

Böndörné Jaksa Judit képviselő: A pénzügyi szakterületen az utalások arányában 

Sárszentlőrinc kiemelkedik. Van valami alapvető oka? 

dr. Sátor Vera jegyző: Alapvető oka nincs, Nagydorog vonatkozásában több a készpénzes 

kifizetés, mint Sárszentlőrinc esetében. 

Jaksa József képviselő: A humán erőforrás alakulásán belül a létszám alakulása és betöltése 

esetében az előterjesztésben megemlítésre kerül a 4 órás műszakis álláshely. Ismerve a 

jelenlegi pályázatok összetételét, illetve a napi felmerülő problémákat javasolja, hogy 

kerüljön műszaki szakember felvételre. 

Veres Imre alpolgármester: Szennyvízpályázat esetében főállású műszaki ellenőr, illetve 

könyvvizsgálói tevékenység is szükséges. 

Jaksa József képviselő: A beszámolóból, illetve a napi teendőkből kitűnik, hogy  a 

Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója jól végezte munkáját. 
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Dobri István polgármester: Megköszönni a jegyző és a köztisztviselők munkáját.  

dr. Sátor Vera jegyző: Megköszöni a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának 

munkáját, továbbá a Képviselő-testület és annak tagjai segítő szándékú hozzáállását, 

támogatását, melyet a hivatali munka feltételeinek megteremtésében nyújtottak számukra. 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

34/2010. (V. 25.) önkormányzati határozat  

a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőnek a Polgármesteri 

Hivatal 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dobri István polgármester 

     dr. Sátor Vera jegyző 

 

 
5./  Beszámoló a helyi adók helyzetéről.  

      Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

dr. Sátor Vera jegyző:  A helyi adózás 2010. évi és a beszámoló készítésének időpontja 

szerinti helyzetéről a kiküldött anyag szerint számol be. Átadja a szót Dobstadt Jánosné 

adóügyi ügyintézőnek, a beszámoló készítőjének. 

 

Dobstadt Jánosné adóügyi ügyintéző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi 

hátraléknál az iparűzési adóban elírás történt. Egyéb szóbeli kiegészítése nincs. 

 

Jaksa József képviselő: Információja szerint az iparűzési adó átkerül az APEH-hoz. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen.  

 

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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 
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35/2010. (V. 25.) önkormányzati határozat  

a jegyzőnek a helyi adók helyzetéről szóló beszámolójáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőnek a helyi adók 

helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dobri István polgármester 

     dr. Sátor Vera jegyző 

 

 

6./ A képviselők beszámolója a választási ciklusban végzett tevékenységükről. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

  

Dobri István polgármester: A képviselő-testület a 2009. december 22-én megtartott ülésén 

fogadta el a tárgyévre szóló munkatervét, melyben a májusi ülés napirendjén szerepeltette a 

tárgyban jelölt előterjesztést. 

A testületi anyag kiküldéséig az alábbi képviselők juttatták el írásban beszámolójukat a 

Polgármesteri Hivatalba: 

 

Jaksa József 

Böndörné Jaksa Judit 

Hosnyánszki Jánosné 

Szabó J. Csabáné 

Kajári Gábor 

Veres Imre 

Hahn Róbert, 

 

mely beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik. 

 

Bartha Gergely képviselő: A beszámoló elkészítése nem volt kötelező, ugyanis nem a 

választópolgárok részére kellett elkészíteni. A Képviselő-testület tagjai pedig tudják, hogy az 

elmúlt ciklusban ki milyen feladatokat vállalt és látott el. 

 

Kishonti János képviselő: Egyetért képviselő úrral, hogy a beszámoló elkészítése a 

képviselő részére nem kötelező feladat. Ha előbb lett volna tudomása a napirendről, Ő is 

készült volna részletes kimutatással a négy év vonatkozásában. 

 

Dobri István polgármester:  A Képviselő-testület 2009. december 22-i ülésén tárgyalta és 

fogadta el ezen napirendi pontot. 

 

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

Mivel a képviselő-testületnek nem feladata, hogy a tagjai munkájáról véleményt alkosson – 

ezt csak a választók tehetik meg -, határozathozatalra a napirendi pont kapcsán nem kell sort 

keríteni. 
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7./ Javaslat folyószámla-hitel felvételére.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Az önkormányzatnak jelenleg az OTP Bank Nyrt-nél 2010. 

december 10-i lejárattal 20.000.000 Ft összegű folyószámla hitelkerete van. 

A folyószámlahitel az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására, maximum 

egy évre nyújtható likvid hitel. A bank a folyószámla-hitelkeret erejéig teljesíti az 

önkormányzat megbízásait fedezet hiánya estén is. Törlesztése automatikusan történik, amint 

fedezet érkezik a költségvetési elszámolási számlára. A maximálisan igénybe vehető 

kölcsönkeret általában nem haladhatja meg az önkormányzat tárgyévi költségvetési 

előirányzatának 1/12-ed részét. 

A hitelkeret megtartását, sőt annak 35.000.000,- Ft-ra történő megemelését indokolja azonban 

a tárgyévi várható alulfinanszírozottság, a bevételek és kiadások időbeli elkülönülése, az 

ebből eredő likviditási problémák elkerülése.  

Az ÁFA visszaigénylés negyedéves elszámolása 2010. április 20-ig megtörtént, azonban a 

visszaigénylés kifizetésére az NFÜ által nem teljesített kifizetések miatt nem kerülhet sor. 

Ebből adódóan elsősorban a pályázatok önerő finanszírozása érdekében van szükség erre a 

hitelkeret emelésre. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Javasolja a 35 000 000 Ft-os hitelkeret megállapítását és 

elfogadását. 

 

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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

36/2010. (V. 25.) önkormányzati határozat 

folyószámla hitelkeret megemelése tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester 

előterjesztésében, a pénzügyi bizottság javaslatának figyelembe vételével- a 20.000.000 Ft 

folyószámla-hitel felvételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület a meglévő 20.000.000 Ft keretösszegű folyószámla – hitelkeret 

35.000.000 Ft-ra történő megemelését határozza el, melynek 

- felvételi időpontját:   2010. július 1. 

- lejárati időpontját:    2011. június 30.   

napjában határozza meg. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt-nél a hitelfelvétellel kapcsolatban 

járjon el. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dobri István polgármester 
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8./ A Nagydorog-Kajdacs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 5. számú 

módosítása. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: részletesen ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat. 

 

Jaksa József képviselő: Mi történik abban az esetben, ha felmondjuk a társulást? 

 

Dobri István polgármester: A normatíva kiesését eredményezné. 

 

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

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

támogatni! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

37/2010. (V.25.) önkormányzati határozat 

a Nagydorog - Kajdacs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának 5. számú módosításával kapcsolatos előterjesztés érdemi 

tárgyalásának elhalasztásáról 

 

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

Nagydorog - Kajdacs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának Kajdacs Község Önkormányzata által 2010. május 20-án 

kezdeményezett 5. számú módosításának érdemi tárgyalását elhalasztja, mindaddig, 

amíg a két önkormányzat egymással szembeni követeléseinek pénzügyi rendezése 

megtörténik. 

2. Az 1. pont szerinti követelések tisztázása érdekében felkéri a jegyzőt, hogy vegye fel a 

kapcsolatot a kajdacsi önkormányzat körjegyzőjével. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a követelések pénzügyi rendezése 

után a Nagydorog - Kajdacs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának Kajdacs Község Önkormányzata által 2010. május 20-án 

kezdeményezett 5. számú módosítását terjessze a képviselő-testületnek a pénzügyi 

rendezés megtörténtét követő soros ülése elé. 

 

Határidő: azonnal, a 2. pont tekintetében: 2010. május 31., a 3. pont tekintetében: 

értelemszerűen 

 

Felelős: Dobri István polgármester, a 2. pont tekintetében: dr. Sátor Vera jegyző 
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9./ A II. számú óvoda rekonstrukciós munkálatai kivitelezőjének kiválasztása. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztésére benyújtott pályázaton az önkormányzat 11.700.000,- forintot nyert a Széchenyi 

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

rekonstrukciós munkálatainak elvégzésére. 

A beruházás bruttó összköltsége 14.625.000,- forint. 

Mivel a beszerzés közbeszerzési értékhatár alatti építési beruházás, csupán három árajánlatot 

kértünk, figyelemmel az önkormányzat beszerzési szabályzatában foglalt szabályokra. 

Az ajánlati felhívásra 2010. május 14-ig, az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db ajánlat 

érkezett be: 

 

Tomépszer Kft. Budapest bruttó 14.890.825,-Ft 

Wahlko Kft. Németkér bruttó 14.773.790,- Ft 

Dunaép Kft. Paks bruttó 14.578.317,- Ft 

 

Javaslom a legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánló ajánlattevő megbízását. 

 

Jaksa József képviselő: Tudomása szerint a megkért árajánlatokat zárt borítékban kell 

benyújtani, melyet a bizottság ugyanazon napon és időpontban bont fel. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Közbeszerzés esetén a közbeszerzési törvényben, értékhatár alatt a 

helyi beszerzési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 

Ilyen beszerzés esetén a Polgármesteri Hivatal dolgozói alkotják a bizottságot. 

 

Bartha Gergely képviselő: A kiküldött anyagok tekintetében nem tartotta célszerűnek, hogy 

a beérkezett árajánlatok nem kerültek csatolásra az előterjesztés mellékleteként. 

 

Kishonti János képviselő: Az előterjesztésben foglaltak alapján minimális az eltérés az 

árajánlatok között. Javaslatot tesz a benyújtott árajánlatok szakmai szempontból történő még 

egyszeri felülvizsgálatára. 

 

Dobri István polgármester: A Képviselő urak hozzászólását figyelembe véve javaslatot tesz 

a napirendi pont elnapolására. 

Felkéri Bartha Gergely képviselő urat - mint szakembert-, hogy a Dunaép Kft. vezetőjével 

történő megbeszélésen vegyen részt, és a következő testületi ülésen a megbeszéltekről 

tájékoztassa a képviselő hölgyeket és urakat. 
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Bejelentések 
 

Dobri István polgármester: Az alábbi bejelentéseket teszi: 

Virág kiültetésére sor került. 

Az iskola és a templom közötti útszakasz vízvezeték cseréjére megtörtént. 

Falunapi rendezvény vonatkozásában Takács Tamás a fellépését visszamondta, helyette a 

Bikini együttest kértük fel. 

Mint már a korábbi testületi ülésen a képviselő-testület jóváhagyta, amennyiben a 

Nagydorogi Rendőrőrs megkapja a 3 millió Ft-ot a felújítás elvégzéséhez, az 

önkormányzat – közhasznúak bevonásával- besegít az alábbi munkálatok elvégzésében: 

- belső festés 

- szigetelés 

- ívóvíz felújítása (fürdő, konyha) 

- segédmunka 

 

Bartha Gergely képviselő: Az április 26-án a képviselő-testület elé került előterjesztés 

alapján a Közút Kht. képviselőjével kettő fő részt vett a parkoló kialakítása tárgyában tartott 

helyszíni egyeztetésen. A megbeszélést követően Közút Kht. a szakhatósági állásfoglalását 

írásban meg fogja küldeni az Önkormányzat részére. 

 

Jaksa József képviselő: Ha egy mód van rá, akkor megoldást kell találni a parkolás 

lehetőségének biztosítására. (pl.: zárt, fedett terület járdáig) 

 

Dobri István polgármester: megkérdezi a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van–e még 

bejelentésük. 

 

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

ülését 18.30 órakor befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

       Dobri István     dr. Sátor Vera 

polgármester                   jegyző  

 


