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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: 

 

40/2010.(VI.28.) önkormányzati határozat  

 

A lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 

polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása. 

41/2010.(VI.28.) önkormányzati határozat  

 
A programszervezőnek a 2010. évi 

Nagydorogi Falunapok megrendezéséről 

készített beszámolója elfogadásáról  

 

42/2010.(VI.28.) önkormányzati határozat  

 

A Képviselő-testület 2010. év II. félévi, 

szeptember 30-ig szóló Munkatervének 

elfogadásáról 

 

43/2010.(VI.28.) önkormányzati határozat  

 
A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

és a Fűzfa 2000 Kft. között 2010. február 

26.-án „Park és Játszótér kialakítási munka” 

tárgyában létrejött vállalkozási szerződés  

44/2010.(VI.28.) önkormányzati határozat  

 

A „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” tárgyú projekthez 

kapcsolódó 2. fordulós pályázat benyújtása  

tárgyában 

 

45/2010.(VI.28.) önkormányzati határozat  

 

A „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” tárgyú projekthez 

kapcsolódóan saját forrás biztosítása a 2. 

fordulóhoz  tárgyában 

 

46/2010.(VI.28.) önkormányzati határozat  

 

A „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” tárgyú projekthez 

kapcsolódóan kötelezettség vállalás a 

létesítmények működtetésének fedezetére 

tárgyában 

47/2010.(VI.28.) önkormányzati határozat  

 
Az önkormányzat környezetvédelmi 

programjának elfogadásáról 

 

48/2010.(VI.28.) önkormányzati határozat  

 
A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának elfogadása 

 

49/2010.(VI.28.) önkormányzati határozat  

 

Házi gyermekorvosi feladatok ellátása 

helyettesítésének díjazásáról szóló 

megállapodás meghosszabbítása  
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50/2010.(VI.28.) önkormányzati határozat  

 

Megállapodás házi gyermekorvosi feladatok 

ellátása helyettesítésének díjazásáról 

 

51/2010.(VI.28.) önkormányzati határozat  

 
A Nagydorogi Községi Sportegyesület 

egyedi támogatási kérelmének elutasítása  
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotta: 

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 10/2010. (VII.01.) 

önkormányzati rendelete  

 

A Nagydorogi Hírekben 

megjelenő hirdetések 

díjainak megállapítása. 

Hatálybalépés napja: 

2010. 07.01. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. június 28-án 

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  

 

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 

képviselő úr távolmaradását előzetesen bejelentette. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

N A P I R E N D :  

 

 

Napirend előtt: 

„ Nagydorog Nagyközség Szolgálatáért ” kitüntető cím ünnepélyes átadása 

 

Napirendi javaslat: 

 

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

ülés között végzett tevékenységről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

2./ A Nagydorogi Hírekben megjelenő hirdetések díjainak megállapításáról szóló 

rendelet megalkotása ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

3./ Beszámoló a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó:  Szabó J. Csabáné igazgató 

 

4./ Beszámoló a  2010. évi Nagydorogi Falunapok megrendezéséről.  

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Hahn Róbert programszervező 
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5./ Az önkormányzat 2010. év II. félévi, szeptember 30-ig szóló munkatervének 

elfogadása ( Írásos beszámoló ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

6./ A játszótér kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés módosítása 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

  

7./ A „ Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú 

projekthez kapcsolódó 2. fordulós pályázat benyújtása.  

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

8./ A „ Nagydorog Nagyközség Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása „ tárgyú 

projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása a 2. fordulóhoz.  

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

9./ A „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú 

projekthez kapcsolódóan kötelezettség vállalás a létesítmények működtetésének 

fedezetére. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

10./ Környezetvédelmi program elfogadása ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 ( Későbbiekben kerül kiküldésre) 

 

11./ Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodás elfogadása. ( Írásos előterjesztés) 

Előadó: Dobri István polgármester 

 

12./ A házi gyermekorvosi feladatok ellátása helyettesítéséről és díjazásáról szóló 

megállapodás meghosszabbítása. ( Írásos előterjesztés) 

Előadó: Dobri István polgármester 

 

13./ Megállapodás a házi gyermekorvosi feladatok ellátása helyettesítéséről és 

díjazásáról. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 

 

14./ Egyebek 

14.1/ Nagydorogi Községi Sportegyesület egyedi támogatási kérelme. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Dobri István polgármester 
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Napirend előtt:  

 

„ Nagydorog Nagyközség Szolgálatáért” kitüntető cím ünnepélyes átadása. 

 

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2010. április 

26-án megtartott zárt képviselő-testületi ülés keretében a képviselők a „Nagydorog 

Nagyközség Szolgálatáért” kitüntető cím adományozását Gerzsei József úr részére javasolták, 

melynek átadására a mai napon kerül sor. 

 

Dobri István polgármester: Tisztelettel köszönti Gerzsei József urat, a képviselő-testületet, 

valamint a meghívott vendégeket. 

Ezt követően ismerteti a megjelentekkel Gerzsei József úr társadalmi és közéletben folytatott 

szerepét és munkásságát. 

 

Felkéri a Gerzsei József  urat a „Nagydorog Nagyközség Szolgálatáért” kitüntető cím 

átvételére. 

 

Gerzsei József a polgármestertől átveszi a kitüntető címet tanúsító díszoklevelet és 

emlékplakettet. 

 

Gerzsei József kitüntetett: Köszönetet mond a Polgármester úrnak, a képviselő-testületnek 

és a javaslatot tevő Szabó József Csabáné képviselő asszonynak a kitüntető cím 

adományozásáért. Továbbiakban is igyekszik a település közösségi munkáját minden téren 

segíteni. 

 

Gerzsei József és valamennyi érdeklődő elhagyja az üléstermet. 

 

 

 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  

 

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

ülés között végzett tevékenységről.  

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, illetve arról, hogy azok végrehajtása érdekében milyen 

intézkedéseket tettek a felelősök. 

 

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

 

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

szíveskedjenek. 

 

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

határozatot hozza: 
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40/2010. (VI. 28.) 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 

 

 

2./ A Nagydorogi Hírekben megjelenő hirdetések díjainak megállapításáról szóló 

rendelet megalkotása 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Dobri István polgármester: A Nagydorogi Hírekben megjelenő hirdetések díjszabása eddig 

nem volt megfelelően szabályozott, így a beszedésének nem volt meg a szükséges jogalapja. 

A lapkiadás, mint tevékenység a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában került feltüntetésre, 

így az ebből eredő bevételek is ezen költségvetési szerv költségvetésében jelennek meg. 

A hirdetési díj nem hatósági ár, de a forgalmazás teljes egészében vállalkozói alapon történik, 

annak ellenértéke – az árszabás kifelé ható, nem egyedi, normatív jellege miatt - rendelettel 

történő fenntartói megállapítást igényel. 

 

Dobri István polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület által elfogadott rendeletben 

foglalt hirdetési díjak  „ Dorogi Hírek „ következő számában jelenjen meg. 

 

Hahn Róbert képviselő: A napokban az NDTV híradójában és a képújságon is közzétételre 

kerül, ugyanis az újság csak augusztus hónapban fog megjelenni. 

 

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

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

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2010. (VII.1. ) önkormányzati rendelete 

A Nagydorogi Hírekben megjelenő hirdetések díjainak megállapításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. 07.01. 

 

 

3./ Beszámoló a  2010. évi Nagydorogi Falunapok megrendezéséről.  

 Előadó: Hahn Róbert programszervező 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Felkéri Hahn Róbert programszervezőt, amennyiben szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg. 
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Hahn Róbert programszervező: Nagydorog legjelentősebb eseménye a falunapi 

rendezvény. Mind a látogatottságot, mind pedig az anyagi ráfordítást tekintve a 

legkiemelkedőbb, hiszen ilyenkor a három nap alatt kb. 1000-1500 ember tiszteli meg 

jelenlétével és figyelmével a programokat, valamint anyagi téren is ez a rendezvény kívánja a 

források legnagyobb hányadát. 

Természetesen nem lehet mindenki kedvében járni, de törekedni kell arra, hogy a többség 

elégedett legyen. 

A fenti célok tükrében végezték munkájukat szervezőtársaival az idei falunapok szervezése 

során is. A rendezvény szombati és vasárnapi napja idén is kiegészült a pénteki 

gyermeknappal, mely ezúttal is nagy sikert aratott.  

Összegezve az idei esztendő falunapi programjait, véleménye és a visszajelzések szerint 

sikeresnek könyvelhető el a rendezvény.  

A pénzügyi elszámolás kimutatása alapján kitűnik, hogy a tervezett költségvetést a 

rendezvény kiadásai nem haladták meg. Idén is sok köszönhető a támogatóknak és az 

önzetlen segítőknek, hiszen az Ő hozzájárulásuk és munkájuk jelentősen emelte a rendezvény 

színvonalát, és elősegítette annak sikeres lebonyolítását. 

 

Jaksa József képviselő: Egyetért Programszervező úr hozzászólásával. Nagyon sok 

munkájuk fekszik a szervezőknek és a segítőknek ebben a három napos programban. 

 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: A műsorok felépítése, illetve a közti szünetek szervezése 

is megfelelő volt, ugyanis az esetleges csúszás is be lett építve a programba. 

Javító szándékkal javasolja. hogy a „ Legerősebb ember” műsor esetén nagyobb mértékű 

biztonságot kellene kialakítani, ugyanis ezen program lebonyolításakor fenn áll a baleset 

veszélye.  

 

Kishonti János képviselő: Javasolja, hogy a gyermeknap keretében egész napos program 

megszervezésére kerüljön sor. Legyen teljesen különálló a falunapi műsoroktól.  

Már a pénteki napon elfoglalják helyüket a dodzsemek, a fellegvárak, melyek nem kevés 

kiadást jelentenek a szülőknek. 

Mint hallhattuk és tájékozódhattunk a programszervező úr beszámolójából a falunapot az idei 

évben is többen támogatták. A támogatók névsora írásban nem kerül közzétételre? 

 

Hahn Róbert programszervező: A három nap alatt folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot 

és a megjelenteket a támogatók névsoráról. 

A gyermeknapi rendezvény keretében viszont szándékosan nem működtek a dodzsemek, 

fellegvárak, éppen a képviselő úr által említett kritérium miatt. 

 

Szabó József Csabáné képviselő: A gyermeknap megszervezésében a Tantestület és a Szülői 

Munkaközösség közösen döntött. Azon a napon minden gyermek részére a büfé kivitelével 

ingyenesen biztosítottak ételt, italt és úgy érzi, hogy a megjelentek jól érezték magukat. A 

büfé terén az olcsóbb árfekvésű áruk biztosítására törekedtek a szervezők. 

 

Veres Imre alpolgármester: Az előző munkanapokra visszatekintve- kedvezőtlen időjárás- 

jól sikerült a gyermeknapi műsor. Összességében minden biztosított volt a résztvevő szülők és 

gyermeke  számára. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

 

41/2010. (VI. 28.) önkormányzati határozat  

a programszervezőnek a 2010. évi Nagydorogi Falunapok megrendezéséről készített 

beszámolója elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Hahn Róbert 

programszervezőnek a 2010. évi Nagydorogi Falunapok megrendezéséről készített 

beszámolóját támogatja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

5./ Az önkormányzat 2010. év II. félévi, szeptember 30-ig szóló munkatervének 

elfogadása  

 Előadó: Dobri István polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Az SZMSZ (4/2009. (III. 30.) ÖR. rendelet) 15. §-a alapján a 

Képviselő-testület munkáját féléves időtartamra szóló munkaterv alapján végzi. A munkaterv 

tervezetének elkészítése a polgármester és a jegyző feladata. A munkaterv tervezetét a 

polgármester terjeszti a testület elé. A következő félév munkatervéről a Képviselő-testület 

minden évben legkésőbb a júniusi, illetőleg a decemberi ülésen határoz. 

A munkaterv-tervezet összeállításakor javaslatot kell kérni a képviselő-testület állandó 

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

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

tervezetébe beépítésre kerültek. Mindemellett, amennyiben képviselőtársaimnak a 

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

ismertetni. Jelen munkaterv nem a teljes következő félévet öleli fel, tekintettel arra, hogy a 

választásokig a II. félévben már csak egy soros ülés van tervbe.  

Természetesen amennyiben szükséges rendkívüli testületi ülés összehívására sor kerülhet. 

 

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

 

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

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

határozatot hozza: 

 

42/2010. (VI. 28.) önkormányzati határozat  

a Képviselő-testület 2010. év II. félévi, szeptember 30-ig szóló Munkatervének 

elfogadásáról 

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

2010. év II. félévi, szeptember 30-ig szóló Munkatervét a mellékletben foglaltak 

szerint elfogadja. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ-ben meghatározott személyeket a jelen 

határozatban foglaltakról értesítse. 

Határidő: azonnal 

az értesítésre: az ülést követő 15 napon belül 

Felelős:  Dobri István polgármester 

a 2. pont vonatkozásában: dr. Sátor Vera jegyző 

 

 

5./ A játszótér kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés módosítása 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata és a Fűzfa 2000 Kft. 

között 2010. február 26.-án létrejött N/188-11/2010 számú vállalkozási szerződés több 

pontjának módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint. 

 

- A 2010. április 15-i munkaterület átadás átvétel során vált ismerté a kivitelező 

számára, hogy a „Park és Játszótér kialakítási munka” bár rendelkezik építési 

engedéllyel, a módosított 37/2007(XII.13.) ÖTM rendelet szerint nem építési engedély 

köteles. Fentiek miatt a szerződéses munka árát a nettó 7.172.777,- Ft-ról 7.172.777,- 

Ft + 25% Áfá-ra kell módosítani. Azaz a bruttó szerződéses összeg: 8.965.971,-Ft 

lenne. 

 

- A 3.4. Fizetési feltételek pont adózásra vonatkozó rendelkezéseit az előző pont fentebb 

részletezett változása miatt törölni kell. 

 

- A szerződés teljesítésére és a határidőkre vonatkozó előírásokat is szükséges 

változtatni, mivel a szerződés létrejöttekor még nem volt ismert a kivitelezés 

megkezdésének tényleges időpontja. A munkaterület átadás átvétel 2010. április 15-én 

megtörtént ezért a kivitelezés megkezdésének szerződésben rögzített időpontját erre 

kellene megváltoztatni. 

A szerződésben rögzített kivitelezési időtartam két hónapban (2010. május 20.) került 

rögzítésre. A 2010. május 15.- május 19. közötti és a 2010. május 29.- június 3. közötti 

rendkívüli esős idő ezen időszakokban lehetetlenné tette a munkavégzést.  

A Fűzfa 2000 Kft. képviselője az előzőekben leírtak miatt kéri a szerződésben 

rögzített kivitelezési időtartamot két hónap és húsz napra megváltoztatni, így a 

szerződésben a kivitelezés befejezésének időpontja: 2010. július 2. lenne. 
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Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a műszaki átadásra 2010. június 29-én, még az 

ünnepélyes átadásra 2010. július 02-án kerül sor. Mindenkit szeretettel vár. 

 

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

43/2010. (VI. 28.) önkormányzati határozat  

A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata és a Fűzfa 2000 Kft. között 2010. február 26.-

án „Park és Játszótér kialakítási munka” tárgyában létrejött vállalkozási szerződés  

3. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzata és a Fűzfa 2000 Kft. között 2010. február 26.-án „Park és 

Játszótér kialakítási munka” tárgyában létrejött vállalkozási szerződést az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1. A szerződés 2. (A szerződés ára) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„A kivitelezési munkáért a Megrendelő bruttó: 8.965.971,- Ft  

    

Azaz nyolcmillió-kilencszázhatvanötezer-kilencszázhetvenegy 00/100 forint vállalkozói 

díjat fizet. 

 

Vállalkozó az ebben a pontban rögzített fix vállalási áron vállalja a munkák 

elvégzését, többlet költséget nem érvényesíthet. 

 

A számlázás a 3.1. pontban leírtak szerint történik.” 

 

2. A 3. (Fizetési feltételek) pont 3.4. alpontja hatályát veszti. 

 

3. A 4. (A szerződés teljesítése, határidők) pont helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

 

„A kivitelezés megkezdésének tervezett időpontja:  2010. április 15. 

 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:  2010. július 2. 

 

A kivitelezés megkezdését az időjárás befolyásolhatja, ezért a kivitelezés időtartama 

két hónap  és 20 nap.” 

4. Az 1. pontban foglalt módosítás 2010. június 29-én lép hatályba. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 

Határidő: 2010. június 29. 

Felelős:  Dobri István polgármester 
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6. A „ Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú 

projekthez kapcsolódó 2. fordulós pályázat benyújtása.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Az Önkormányzat 2010. július hónapban benyújtotta a KEOP-

1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióhoz a KEOP-7.1.2.0-2008-0198 

azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” 

című projekthez kapcsolódó 2. fordulós pályázatot a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához. Ehhez szükséges a csatolt határozat meghozatala. 

 

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

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

44/2010. (VI.28.) önkormányzati határozat 

A „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú 

projekthez kapcsolódó 2. fordulós pályázat benyújtása  tárgyában 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be a KEOP-1.2.0 

Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióhoz a KEOP-7.1.2.0-2008-0198 

azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” című projekthez kapcsolódó 2. fordulóra  a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos adminisztratív 

teendők lebonyolítására. 

Határidő:  az 1. pontban foglaltak tekintetében:  azonnal 

a 2. pontban foglaltak tekintetében:  beadási határidő szerint 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

 

8./ A „ Nagydorog Nagyközség Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása „ tárgyú 

projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása a 2. fordulóhoz.  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

  

Dobri István polgármester: A szennyvízberuházás 2. fordulós pályázatának benyújtásához 

az önkormányzat kötelezettséget kell vállalni arra, hogy a KEOP-7.1.2.0-2008-0198 

azonosítószámú pályázat 2. fordulójához szükséges saját forrást - víziközmű társulat általi 

finanszírozás keretében – biztosítja, melynek összege 155.409.588 Ft, az alábbi összetételben: 
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 Összeg (Ft) 

Elszámolható beruházási költség (nettó) 998.004.384 

Ebből: támogatás 842.594.796 

Ebből önerő 155.409.588 

ÁFA 249.501.096 

Összes beruházási költség (bruttó): 1.247.505.480 

 

 

Veres Imre alpolgármester: 2010. május 17-i Víziközmű Társulat alakuló ülésén került 

meghatározásra és elfogadásra, hogy a készpénzfizetési kezesség vállalása az Önkormányzat 

feladata lesz. 

 

Kishonti János képviselő: A hitel felvétele, mely pénzintézménynél fog megtörténni, illetve 

milyen kamat mellett? 

 

Veres Imre alpolgármester: A hitel felvétele a Víziközmű Társulat feladata, ebből 

kifolyólag a társulat 7 tagú Intézőbizottsága fog dönteni az árajánlatok benyújtása alapján. 

Jelenleg kettő  árajánlat érkezett : az OTP Bank NYRT-től, és a Dunaföldvár és Vidéke 

Takarékszövetkezettől. 

 

Kishonti János képviselő: Az elhangzottak, illetve az előterjesztés alapján a Víziközmű 

Társulat jogi utódja az Önkormányzat lesz. Mi történik abban az esetben, ha az ügyfél nem 

tudja fizetni az érdekeltségi hozzájárulást? 

 

Dobri István polgármester: Ha nem történik meg a befizetés, akkor abban az esetben a 

pénzösszeg az önkormányzat költségvetését terheli, illetve fizetési felszólítást követően adók 

módjára történő befizetésre kerül sor. 

 

Veres Imre alpolgármester: Ha adók módjára történő befizetés sem lesz eredményes azon 

esetben az érdekeltségi hozzájárulás az ingatlanra jelzálogként rá lesz terhelve. 

 

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

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 8  igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

45/2010. (VI.28.) önkormányzati határozat 

 A „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú 

projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása a 2. fordulóhoz  tárgyában 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP-

7.1.2.0-2008-0198 azonosítószámú pályázat 2. fordulójához szükséges saját forrást - 

víziközmű társulat általi finanszírozás keretében – biztosítja, melynek összege 

155.409.588 Ft. 
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 Összeg (Ft) 

Elszámolható beruházási költség (nettó) 998.004.384 

Ebből: támogatás 842.594.796 

Ebből önerő 155.409.588 

ÁFA 249.501.096 

Összes beruházási költség (bruttó): 1.247.505.480 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos adminisztratív 

teendők lebonyolítására. 

Határidő:  az 1. pontban foglaltak tekintetében:  azonnal 

a 2. pontban foglaltak tekintetében:  beadási határidő szerint 

 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

9./ A „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú 

projekthez kapcsolódóan kötelezettség vállalás a létesítmények működtetésének 

fedezetére. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Dobri István polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának kötelezettséget kell 

vállalnia arra, hogy a KEOP-7.1.2.0-2008-0198 azonosítószámú pályázat 2. fordulójában 

létrejövő létesítmények működtetésének fedezetét üzemeltetői szerződés alapján a leendő – 

koncessziós eljárást követően kiválasztott – üzemeltető fogja biztosítani. 

Felvetődött az, hogy elsősorban Nagydorogi cég kapjon megbízást az üzemeltetésre, de ehhez 

bizonyos szakmai előírások, illetve képzettségek szükségesek. Mindezek, illetve az 

árajánlatok kedvezőssége függvényében fog döntés születni az üzemeltetésre vonatkozóan. 

 

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

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

46/2010. (VI. 28.) önkormányzati határozat 

A „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú 

projekthez kapcsolódóan kötelezettség vállalás a létesítmények működtetésének 

fedezetére tárgyában 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP-

7.1.2.0-2008-0198 azonosítószámú pályázat 2. fordulójában létrejövő létesítmények 

működtetésének fedezetét üzemeltetői szerződés alapján a leendő – koncessziós 

eljárást követően kiválasztott – üzemeltető fogja biztosítani. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos adminisztratív 

teendők lebonyolítására. 

Határidő:  az 1. pontban foglaltak tekintetében:  azonnal 

a 2. pontban foglaltak tekintetében:  beadási határidő szerint 

 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

10./ Környezetvédelmi program elfogadása  

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: A települési környezetvédelmi programok kidolgozását a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény írja elő az 

önkormányzatok számára. Mindemellett ezen program elkészítése számunkra a 

szennyvízberuházás-ivóvíz és a hulladékgazdálkodás - megvalósítására benyújtott 

pályázathoz is szükséges. 

A program kidolgozásával a TOTAL Környezetfejlesztési Tervező és Szolgáltató Kft-t bízta 

meg. A vállalkozó 2010. június 24-én juttatta el az önkormányzathoz az elkészült programot. 

 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: Az elkészített környezetvédelmi program megfelel a 

kritériumoknak? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Ő szakemberként nem tud nyilatkozni., de a TOTÁL Kft. több ízben 

készített már környezetvédelmi programot, mely minden esetben jóváhagyásra és elfogadásra 

került. 

 

Veres Imre alpolgármester: Az önkormányzatnak 2006. évi környezetvédelmi programja 

volt, ami nem felel meg a jelenlegi előírásoknak. Ezen program 2010-2014. év 

vonatkozásában készült. 

 

Jaksa József képviselő: Az állattartási rendelet előírásait hogyan érinti ez a program? 

 

dr. Sátor Vera jegyző:  Az állattartási kérdések nagyrészt jegyző hatáskörébe tartoznak. Az 

önkormányzat rendelkezik egy állattartási rendelettel, mely nagyon elavult, alkalmazhatatlan. 

Át kell majd dolgozni, de ebben egyébként csak a tartható darabszám és a védőtávolságok 

rögzíthetők, az állattartás körülményeit magasabb szintű jogszabályok szabályozzák. 

 

Dobri István polgármester: Most áll előkészítés alatt, hamarosan a képviselő-testület elé 

kerül egy rendelet-tervezet, mely a közterületek használatának rendjét fogja szabályozni. 

 

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

 

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

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

határozatot hozza: 

 

47/2010. (VI. 28.) önkormányzati határozat  

az önkormányzat környezetvédelmi programjának elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

környezetvédelmi programját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dobri István polgármester 

 

 

11./ Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodás elfogadása.  

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy hét település: Bölcske, 

Gerjen, Györköny, Madocsa, Nagydorog, Pusztahencse és Paks 2009-ben közösen pályázatot 

nyújtott be a KEOP – 7.1.1.1/09-2009. számú, hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására 

vonatkozó pályázati felhívásra. A pályázat sikeres volt, a támogatási szerződést megkötötték a 

hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításának előkészületi munkáira. Az előkészítő 

munkák a szerződéskötés óta folyamatosan zajlanak. Készülnek a tervek, a költséghaszon 

elemzés, a megvalósíthatósági tanulmány.  

A pályázat második fordulójában csak jogi személyiségű önkormányzati társulásként van 

lehetőség pályázatot benyújtani. 

A társulási megállapodás jóváhagyásához a társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

Nagydorog vonatkozásában 44 millió Ft az önrész, melynek 50 %-át ki kell fizetni, a másik 

50 %-ot a hulladékszállítási díj fogja fedezni. 

Jaksa József képviselő: Miért csak hét környékbeli község vesz részt ebben a 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban? 

Dobri István polgármester: A többi község különböző cégekhez elkötelezte magát. 

Paks Önkormányzata a költség 2/3-át viszi lakosságszám arányának megfelelően. 

Az I. forduló vonatkozásában az önerő és az Áfa teljes mértékben a Paksi Önkormányzat 

költségvetését terheli. 

Kishonti János képviselő: A szerződésben foglaltak szerint a szemétszállítás díja egységes 

lesz.  Mind a hét település ez esetben ugyanannyi szállítási díjat fizet?  

Dobri István polgármester: Igen, egységes díjszabás lesz, nem lesz figyelembe véve a 

távolság a központtól. 

Böndörné Jaksa Judit képviselő: A társulási megállapodás 49. pontjában tartalmazza a 

pénzügyi ellenőrző szervre vonatkozó részt, mely szerint az ellenőrzés a Gesztor székhelye 

szerinti polgármesteri hivatal belső ellenőrei útján történik. Ez esetben nem saját magát 

ellenőrzi a hivatal? 
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Dobri István polgármester: Az ellenőrzést a hivatal dolgozói a Paksi Kistérség Belső 

Ellenőrzési Csoportja végzi. Ezen Ellenőrzési Csoport elsődlegesen segítő szándékkal  

működik. 

 

Vámosi Zoltán: Jelenleg van egy élő szerződés a Kaposvári Városgazdálkodási ZRT-vel, és 

ezen felül most egy újabb megkötésére kerül sor a Paksiakkal? 

 

Dobri István polgármester: Valóban élő szerződés van a kaposvári Városgazdálkodási ZRT-

vel, de a szerződés lejártáig nem áll az önkormányzatnak érdekében felmondani. Ezzel 

kapcsolatban a paksi polgármester még további egyeztetést helyezett kilátásba. 

 

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

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

48/2010. (VI.28.) önkormányzati határozat 

A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának elfogadása 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata alapítóként részt vesz a Paks és Környéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozatalában.  

 

2. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks és Környéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a mellékletben 

foglaltak szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő asszony elhagyta a tanácstermet. 

 

 

11./ A házi gyermekorvosi feladatok ellátása helyettesítéséről és díjazásáról szóló 

megállapodás meghosszabbítása.  

Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Önkormányzat 2010. június 30-ig kötött szerződést dr. Papp 

Tivadar háziorvossal a házi gyermekorvos helyettesítésére. Időközben, 2010. május 15-én dr. 

Kondász Andrea közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntette, majd a 

három képviselő-testület pályázatot írt ki a házi gyermekorvos foglalkoztatására. A pályázatra 

nem volt jelentkező, ezért a házi gyermekorvosi teendőket továbbra is helyettesítéssel kell 

ellátni. 
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Mivel a MEP a július hónap vonatkozásában már kiküldte a finanszírozási szerződést, ezért új 

helyettesítő személlyel már nincs mód erre a hónapra szerződést kötni, csupán a jelenlegi 

helyettes szerződését lehet meghosszabbítani. 

Dr. Papp Tivadar a július havi helyettesítést változatlan feltételekkel vállalja. 

 

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

 

49/2010. (VI. 28.) önkormányzati határozat  

 

házi gyermekorvosi feladatok ellátása helyettesítésének díjazásáról szóló megállapodás 

meghosszabbítása  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a házi gyermekorvosi 

feladatok ellátása helyettesítésének díjazásáról szóló megállapodás módosítását az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja, felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

12./ Megállapodás a házi gyermekorvosi feladatok ellátása helyettesítéséről és 

díjazásáról. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dobri István polgármester: Az előző napirendi pont keretében tárgyalták a képviselők a dr. 

Papp Tivadarral kötött megállapodás meghosszabbítását, az előterjesztésben részletezett okok 

miatt. 

Időközben tárgyaltam a helyettesítés további feltételeiről dr. Regős Györggyel, aki újabb 6 

hónapra, de legfeljebb a körzet betöltéséig vállalná a helyettesítést a csatolt megállapodás 

szerinti feltételekkel. 

 

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 
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50./2010. (VI.28.) Öh. számú határozat  

 

megállapodás házi gyermekorvosi feladatok ellátása helyettesítésének díjazásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a házi gyermekorvosi 

feladatok ellátása helyettesítésének díjazásáról szóló megállapodást az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint elfogadja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dobri István polgármester 

 

 

13.1/ Nagydorogi Községi Sportegyesület egyedi támogatási kérelme. 

 Előadó: Dobri István polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Dobri István polgármester: A Nagydorogi Községi Sportegyesület képviseletében Vámosi 

Zoltán az egyesület részére 2010-ben pályázati úton megítélt 1.000.000,- Ft-os támogatási 

összeg 1.500.000,- Ft-ra történő növelését kéri. 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önszerveződő 

közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 7/2009. (IV. 8.) ÖR.  rendeletének 1. § 

(3) bekezdése alapján a helyi önszerveződő közösségek az önkormányzati költségvetésből 

kizárólag jelen rendeletben szabályozott pályázati rendszer keretében részesülhetnek pénzügyi 

támogatásban. 

A rendeletnek megfelelő pályázati eljárás már lezárult, az arra jogosult ad-hoc bizottság a 

támogatási döntéseket 2010. április 28-án meghozta, arról a pályázókat értesítette, ezzel 

mandátuma megszűnt. A bizottság döntése alapján az egyesület a mindösszesen 3.800.000,- 

Ft-os, teljes mértékben felosztott civil keretből 1.000.000,- Ft támogatásban részesült a 

pályázati eljárásban, mely a kiosztott támogatási összegek legnagyobbika volt. A rendelet 

alapján egyéb módon helyi önszerveződő közösség az önkormányzattól támogatásban nem 

részesülhet. Ha a képviselő-testület bármilyen más döntést hozna jelen ügyben, az saját 

rendeletével lenne ellentétes. 
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Vámosi Zoltán sportegyesület elnöke: Köszönti a megjelenteket. 

Megkereső levelében tájékoztatta a Képviselő-testületet a Sportegyesület problémájáról. 

Az egyesületet a jelenlegi vezetés négy éve vette át. Az idei évben a labdarúgó csapat a 

megyei bajnokságon III. helyezést ért el, amire mostanság nem volt példa. A következő idényt 

a megyei II. osztályban szeretnék folytatni, aminek feltétele, hogy ifjúsági csapat is legyen 

Nagydorogon. A csapat felszerelése, utaztatása, versenyengedélye plussz költséget jelentene 

az eddigi kiadásokkal szemben. Ugyanakkor a  megszervezésére azért is szükség lenne, mert 

sok fiatal kikerülve az általános iskolából nem jut sportolási lehetőséghez.  

Amennyiben nem lesz megoldott a megye II. osztályába történő folytatás az esetben többen 

jelezték, hogy csapatot váltanak. 

 

Jaksa József képviselő: Az Ad-Hoc Bizottság döntött a költségvetésben tervezett támogatás 

felosztásáról. A Bizottság nem vette volna figyelembe a Sportegyesület igényét ? 

 

Szabó Józef Csabáné képviselő: Mint az AD-Hoc Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-

testületet, hogy a pályázatok benyújtásakor bekérésre került az előző évi elszámolás, valamint 

az idei év vonatkozásában  az igényelt összegre vonatkozó elképzelés, előzetes költségvetés. 

A rendelkezésre álló keretösszegből a Nagydorogi Községi Sportegyesület kapta a 

legmagasabb támogatást. A döntésről minden szervezet, egyesület értesítést kapott. 

 

Kishonti János képviselő: Az Ad-Hoc Bizottság a döntést követően nem számolt be a 

Képviselő-testületnek. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A Képviselő-testület 2009. évben ( 7/2009. IV.8.) alkotott egy 

rendeletet, mely tartalmazza az eljárás menetét. 

Tudomása szerint a  Képviselő-testület nem hozott olyan döntést, miszerint az Ad-Hoc 

Bizottságnak tájékoztatást kell adnia a döntéséről? 

 

Kishonti János képviselő: A korábbi években a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a civil 

szervezetek részére támogatásként kiosztandó keretet, és a Képviselő-testületnek 

jóvájhagyásra előterjesztette. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A közpénzügyi törvény alapján ha a civil szervezetbe a Pénzügyi-

Bizottság vagy a Képviselő-testület tagja tisztséget tölt be, az abban az esetben 

összeférhetetlenséget okoz. 

 

Kishonti János képviselő: A Pénzügyi-Bizottság azért nem dönthetett, mert elvileg Ő 

érintett. De ha a Tűzoltó egysesület nem civil szerveztként szerepel, hanem más szakfeladaton 

akkor nem érti, hogy miért van szükség Ad-Hoc Bizottságra. 

 

Dobri István polgármester: Éppen a Tűzolt Egyesület miatt került sor a költségvetési 

rendelet módosítására, mert a Tűzoltó Egyesület nem szakfeladat, hanem civil szervezet, csak 

rossz helyre tervezték be, így ezzel az összeggel a civil keretet megemeltük. 

 

Bartha Gergely képviselő: Azon a téren egyetért Kishonti János képviselő úrral, hogy az 

Ad-Hoc Bizottság tájékoztathatta volna a képviselő-testületet a döntéséről. 

Vámosi Zoltán elnök úrnak elmondja továbbá, hogy a csapat III. helyezése nagyon szép 

eredmény, de javasolja, hogy ne pályázzanak a megyei II. osztályba, mert az nagy mértékű 

megmérettetést jelentene a csapat számára. 
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Elmondja továbbá, hogy ezen felül az önkormányzat nem tudja biztosítani a sportegyesület 

elnöke által megkereső levelében igényelt összeget. 

 

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a pálya körüli 

munkálatok elvégzésében az önkormányzat nagy mértékben kiveszi a részét, pl.: fűnyírás, 

környék rendbetartása, épület felújítása, karbantartása, a mezek mosása. Mindez nem jelent 

anyagi kiadást az egyesület részére. 

Azt nem vállalta az önkormányzat, egyik szervezet, egyesület esetében sem, hogy teljes 

mértkben fínanszírozza a fenntartásukat. 

Javasolná az elnök úrnak tagdíj szedését, mint ahogy más egysesületeknél is megoldott. 

Természetesen harcoljanak a feljebb emelkedéshez, de tegyenek is érte. 

 

Vámosi Zoltán sportegyesület elnöke: Megköszöni a segítséget, de ezen munkálatok 

elvégzése nem csak az önkormányzat érdeme. 

Az épület az önkormányzat tulajdonát képezi, tehát a felújítás, karbantartás a tulajdonos 

kötelezettsége. 

Továbbá tájékoztatja a Képviselő-testületet, amennyiben a megye II. osztályában 

folytathatnák a játékot, abban az esetben a jelenleg más csapatban focizó játékosok is 

Nagydorogra igazolnának. 

 

Bartha Gergely képviselő: A biztosított és meglévő keretek között kell versenyezni. Ha a III. 

osztályban adott a lehetőség és a jó eredmény abban esetben folytassák továbbra is ott a 

játékot. 

 

Jaksa József képviselő: Az Önkormányzaton kívül van aki támogatja az egyesületet?  

 

Vámosi Zoltán Sportegyesület elnöke: A PAVILL Kft. Paksról. 

Az Önkormányzat részéről minden évben csökken a támogatás, holott az árak folyamatosan 

emelkednek. 

 

Szabó József Csabáné képviselő: Az öszeg elsősorban nem  az önkormányzaton múlik, 

sajnos egyre kevesebb pénz jut évről évre minden téren. Bárki döntene az elosztásról a 

keretösszeget figyelembe véve kell megtennie. Minden szervezet, egyesület részesült 

támogatásban, figyelembevéve céljaikat, távlati terveiket. 

 

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

51/2010. (VI. 28.) önkormányzati határozat  

A Nagydorogi Községi Sportegyesület egyedi támogatási kérelmének elutasítása  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorogi Községi 

Sportegyesület egyedi támogatási kérelmét fedezet hiányában a civil keret kimerülése, 

továbbá a 2010. évi pályázati eljárás lezárulta miatt elutasítja. 

Határidő: azonnal 
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Felelős:  Dobri István polgármester 

 

Bejelentések 

 

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy: 

 

- A meghirdetett gyermekorvosi pályázatra történő kiírás terén nem volt érdeklődő. 

- Fogászat vonatkozásában dr. Arbanász Zoltán fogszakorvos és a tengelici 

fogszakorvos között folyik a tárgyalás 

- Dombóvári Önkormányzat Nagydorog Nagyközség Önkormányzat tulajdonát képező 

földterület megvásárlása tárgyában kereste meg (Dobóvár környékén minimális 

földterület ) Őt levélben. A felajánlott összeg 17 000,- Ft. A megvásárolt területet 

kutyamenhely létesítését képezné. 

- Az Alapszolgáltatási Központban a meszelési munkálatok bejeződtek. 

Ívóvíz vezeték csere az iskola és templom közötti szakaszon megtörtént, de a 

gesztenyefa kivétele a munkálatok kivitelezéséhez elengedhetetlen volt. 

- Nagydorogi Víziközmű Társulat cégbíróságnál történő bejegyzése megtörtént. 

- Műszaki ügyintézőre vonatkozó pályázat kiírása 2010. július 15-i benyújtási határidő 

mellett megtörtént. 

 

Bartha Gergely képviselő: Az elmúlt testületi ülést követően a Dunaép Kft. ügyvezetőjével a 

benyújtott árajánlat megbeszélésre került, mely alapján megállapítást nyert, hogy náluk más 

az anyagárak kialakítása. Ezen feltételek szerint viszont kivitelezhetők a munkálatok. 

Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy ezen pályáztatás vonatkozásában felhívta 

egy nagydorogi vállalkozó, aki a pályázati kiírás közzététele után érdeklődött, ugyanis az 

óvoda felújításának kivitelezésére Ők is szívesen pályáztak volna. A vállalkozó véleménye 

szerint elsősorban a nagydorogi kivitelezőket lett volna célszerű elsődlegesen megkeresni 

árajánlat tétel vonatkozásában, mellyel Ő is egyetért. 

 

Bartha Gergely képviselő: Az előbbi tájékoztatása alapján egyetért a vállalkozóval. 

 

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

nyilvános ülését 17.45 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

       Dobri István     dr. Sátor Vera 

      polgármester             jegyző  


