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m e g t a r t o t t  n y i l v á n o s  ü l é s é r ő l  

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: 

 

80/2010.(XI.17.) önkormányzati határozat  

 
A lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 

polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása. 

81/2010.(XI.17.) önkormányzati határozat  Beszámoló a programszervező 

tevékenységéről. 

82/2010.(XI.17.) önkormányzati határozat  
Beszámoló a könyvtáros tevékenységéről. 

83/2010.(XI.17.) önkormányzati határozat  
Beszámoló helyi adók helyzetéről. 

84/2010.(XI.17.) önkormányzati határozat  
Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 

tevékenységéről. 

85/2010.(XI.17.) önkormányzati határozat  Nagydorog Nagyközség településrendezési 

terve I. számú módosításának elfogadása. 

86/2010.(XI.17.) önkormányzati határozat  Együttműködési megállapodás megkötése 

a Nagydorogi Cigány Kisebbségi  

Önkormányzattal.  

87/2010.(XI.17.) önkormányzati határozat  
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

Közbeszerzési és Beszerzési 

Szabályzatának módosításáról.  

88/2010.(XI.17.) önkormányzati határozat  
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

Uniós Eseti Beszerzési Szabályzatának 

módosításáról.  

89/2010.(XI.17.) önkormányzati határozat  Széchényi Sándor Általános Iskola és 

Óvoda óvodai nevelési programja  

módosításának jóváhagyása.  

90/2010.(XI.17.) önkormányzati határozat  Könyvvizsgálói feladatok ellátására 

vonatkozó ajánlatok elbírálása. 

91/2010.(XI.17.) önkormányzati határozat  A Nagydorogi Kézimunka és  

Hagyományőrző Egyesület megbízása a  

„Nagydorogi Hírek” című önkormányzati  

alapítású lap kiadásával.  

92/2010.(XI.17.) önkormányzati határozat  Az SWR Bauconsulting Kft-nek energiaaudit,  

valamint energiagazdálkodási tervezetek  

elkészítésére való felkérése.  
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotta: 

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 12/2010. (XI.18.) 

önkormányzati rendelete  

 

A Képviselő-testület és 

szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról 

szóló 4/2009. ( IV.30.) 

ÖR. rendelet 

módosításáról 

Hatálybalépés napja: 

2010. december 1. 

 

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 13/2010. (XI.18.) 

önkormányzati rendelete  

 

Az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról 

szóló 1995. évi 2/1995.  

( VI.1.) rendelet 

módosításáról 

Hatálybalépés napja: 

 

2010. december 1. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 14/2010. (XI.18.) 

önkormányzati rendelete  

 

A Nagydorog Helyi 

Építési Szabályzatáról 

szóló 5/2006. ( III.21. ) 

KT. számú rendelet 

módosításáról 

Hatálybalépés napja:  

2011. január 18. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 15/2010. (XI.18.) 

önkormányzati rendelete  

 

A helyi építészeti és 

botanikai értékek 

védelméről 

Hatálybalépés napja:  

2010. november 19. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 16/2010. (XI.18.) 

önkormányzati rendelete  

A Nagydorogi Hírekben 

megjelenő hirdetések 

díjainak megállapításáról 

szóló 10/2010. (VI.30.) 

önkormányzati rendelet 

hatályon kívül 

helyezéséről 

 

 

Hatálybalépés napja:  

2010. november 18. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 17-én 

17.00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Nagydorog, Kossuth L.u.81. 

 

Jelen vannak: Veres Imre polgármester, 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester 

Dobri István, 

Hosnyánszki Jánosné, 

Jankovics Lászlóné, 

Kishonti János,  

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Sátor Vera jegyző  

Hahn Róbert programszervező    

Főfai Mirtill könyvtáros     

Bogáncs Józsefné intézményvezető    

Hajba Csaba Meridián Kft. képviseletében 

 Csonka Imre CKÖ elnök   

 

 

Veres Imre polgármester: a képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mert a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van. 

Napirendi pont előtt felkéri Dobri Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Képviselő-

testületi ülés előtt megtartott Pénzügyi bizottsági üléséről tájékoztassa a megjelenteket. 

 

Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a megtartott ülésen egy napirendi 

pont megtárgyalására került sor, mely a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére terjedt ki. 

A beadandó 7 nyilatkozatból 5, illetve a testületi ülés előtt 1 db benyújtásra került. 

Kéri az érintett képviselőt, hogy gondoskodjon a vagyonnyilatkozat beadásáról, ugyanis a mai 

nap az utolsó, hogy szavazhat e kötelezettség teljesítése nélkül. 

 

Veres Imre polgármester: megkérdezi a képviselő-testületet, hogy a meghívóban feltüntetett 

napirendi pontokon kívül van-e valakinek egyéb javaslata. 

Megállapítja, hogy egyéb napirend megtárgyalására javaslattétel nem történt. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 7  igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

N A P I R E N D :  

 

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

ülés között végzett tevékenységről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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2./ Beszámoló a programszervező tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Hahn Róbert programszervező 

 

3./ Beszámoló a könyvtáros tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Főfai Mirtill könyvtáros 

 

4./ Beszámoló helyi adók helyzetéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

5./ Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Bogáncs Józsefné intézményvezető 

 

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

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

           Előadó: Veres Imre polgármester  

 

7./ A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1995. évi 2/1995. 

(VI.1.) Ör. rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés )   

             Előadó: Veres Imre polgármester  

 

8./ Nagydorog Nagyközség településrendezési terve I. számú módosításának 

elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

            Előadó: Veres Imre polgármester  

 

9./ A helyi építészeti és botanikai értékek védelméről szóló rendelet megalkotása.

 ( Írásos előterjesztés )  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

10./ Együttműködési megállapodás megkötése a Nagydorogi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzattal. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

11./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési 

Szabályzatának, továbbá az Európai Unióból származó forrásból támogatott 

közbeszerzésekre, valamint a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre 

vonatkozó Eseti Beszerzési Szabályzatának módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester  

 

12./ A Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása. ( Írásos előterjesztés ) 

            Előadó: Veres Imre polgármester  

 

13./      A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda óvodai nevelési programja  

            módosításának jóváhagyása. ( Írásos előterjesztés ) 

            Előadó: Veres Imre polgármester 

 

14./      Könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok elbírálása. 

            ( Írásos előterjesztés ) 

            Előadó: Veres Imre polgármester 

 



 6 

15./    A Nagydorogi Kézimunka és Hagyományőrző Egyesület megbízása a „Nagydorogi 

           Hírek” című önkormányzati alapítású lap kiadásával. ( Írásos előterjesztés )  

           Előadó: Veres Imre polgármester  

 

16./ Az SWR Bauconsulting Kft-nek energiaaudit, valamint energiagazdálkodási tervezetek 

elkészítésére való felkérése. ( Írásos előterjesztés ) 

             Előadó: Veres Imre polgármester  

 

17./  Bejelentések. 

 

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: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Veres Imre polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, illetve arról, hogy azok végrehajtása érdekében milyen intézkedéseket tettek 

a felelősök. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Rendkívüli ülésen került megtárgyalásra és elfogadásra a 

Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. szerződése. A napokban az 

újságban Hőnyi Pál ügyvezető nyilatkozott bizonyos dolgokról. Ezt követően az interneten 

egy szeptember 27-i zárt ülés jegyzőkönyvét találta meg, melyben elég nagy adósságokról 

volt szó a fentiekben elhangzott cég vonatkozásában. Mindettől függetlenül ők el tudják látni 

a szerződésben foglalt feladatokat? 

 

Veres Imre polgármester: Eredetileg a Kapos Innovációs Transzfer Kp. Kht-val volt 

szerződés, de időközben ennek van egy átalakult szervezete, amivel nekünk szerződésünk 

van.  Amiről, és akikről az újságban szó van, az ránk nem vonatkozik. 

 

Veres Imre polgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

80/2010. (XI. 17.) 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: Veres Imre polgármester 
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2./ Beszámoló a programszervező tevékenységéről.  

 Előadó: Hahn Róbert programszervező 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Hahn Róbert programszervezőt, amennyiben szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg. 

 

Hahn Róbert programszervező: A képviselő-testületi ülés előtt került sor a meghívó 

kiosztására, mely a vasárnap megtartandó rendezvényre vonatkozik. Fellépők a kárpátaljai 

Visk községből érkező Tisza néptáncegyüttes, valamint a Búzavirág néptáncegyüttes 

utánpótlás csoportja. Mindenkit szeretettel vár. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Széleskörű, teljességre törekvő beszámolót kapott a 

képviselő-testület. Megköszöni a programszervező munkáját és bízik benne, hogy a jövőben 

is hasonlóan eredményes együttműködésre kerül sor. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Észrevétele van a beszámolóban leírtak egy pontja 

vonatkozásában. A programszervező azt írja, hogy az idei évben a szüreti bál megszervezését 

átvállalta. Szerinte ez a programszervező feladata, és csak köszönet mondható a Búzavirág 

néptáncegyüttesnek a korábbi rendezvények lebonyolításáért. 

 

Dobri István polgármester: Köszönetet mond a programszervezőnek és mindazoknak, akik 

végig segítették sikeres munkáját. Továbbiakban is sok sikert és további jó munkát kíván. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a programszervező 

szinte napi kapcsolatban van az iskolával és az óvodával, mely eredményes együttműködést 

mutat. Valóban sok lelkes fiatal dolgozik körülötte és nagyon eredményes csapatot alkotnak. 

A mellékletben feltüntettek alapján megállapítható, hogy az idei évben még több program 

került megrendezésre, emellett a programszervező 2010. szeptemberétől főiskolai 

tanulmányait is megkezdte. 

 

Hahn Róbert programszervező: Jankovics Lászlóné képviselő asszony észrevételére 

elmondja, hogy valóban a programszervező feladata a szüreti bál megszervezése, de ez idáig a 

néptánc egyesület a döntő részt felvállalta. Megköszöni az egyesület vezetőjének és tagjainak 

ezen a téren végzett munkáját. 

 

Veres Imre polgármester: Megköszöni a programszervező beszámolóját és az eddig végzett 

eredményes munkáját. 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a 

következő határozatot hozza: 
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81/2010. (XI. 17.) önkormányzati határozat  

a programszervező tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a programszervező 

tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

3./ Beszámoló a könyvtáros tevékenységéről. 

 Előadó: Főfai Mirtill könyvtáros 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri az előadót, amennyiben szóbeli kiegészítése van tegye 

meg. 

 

Főfai Mirtill könyvtáros: Az E-Magyarország Pont közétett egy pályázati felhívást, mely 

alapján a jelenlegi számítógéppark felújítására lenne lehetőség. A pályázati adatlapot 90 %-

ban elő is készítette, melyet most átnyújt a képviselők részére. 

Mivel a könyvtárnak a gépparkja elég elavult, ezért szeretne élni a pályázat benyújtásával. 

A felújítás tárgyában alpolgármester asszonnyal is felvette a kapcsolatot. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Éves szinten mennyi összeg fordítható könyvbeszerzésre? 

Ugyanis több ízben szeretett volna az utóbbi időszakban megjelent könyveket kikölcsönözni a 

könyvtárból, de sajnos elég hiányos a könyvállomány. 

 

Főfai Mirtill könyvtáros: Korábbi időszakban az önkormányzat adott meg egy keretet, mely 

éves szinten kb. 400 ezer Ft volt. Mivel Nagydorog most már a Pákolitz István könyvtárhoz 

tartozik, ebből kifolyólag mint fenntartó, ők határozzák meg az összeget. 

 

Dobri István képviselő: Az Önkormányzat részéről az elmúlt egy-két évben külső és belső 

felújítások elvégzésére került sor. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az idei évben milyen értékben került sor könyvvásárlásra? 

 

Főfai Mirtill könyvtáros: Körülbelül 200-220 ezer Ft értékben. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Megköszöni a könyvtáros munkáját. Kéri, hogy a 

jövőben a programok propagálásra még nagyobb figyelmet fordítson. 
 

Szabó J. Csabáné  képviselő: Az idei évben sokkal több program került megrendezésre, mint 

a tavalyi évben és a propagálás aktivitásával még több vendéget lehet becsalogatni könyvtári 

tagság berkeibe is. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Hány fő tagja van jelenleg a könyvtárnak? 

 

Főfai Mirtill könyvtáros:  Közel 500 fő. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Milyen a százalékos megoszlás a tagság keretén belül? 
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Főfai Mirtill könyvtáros: 60 % a gyerek és 40 % a felnőtt tag. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van –e 

valakinek még hozzászólása, kérdése, vagy észrevétele. 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

Megköszöni a napirendi pont előadójának a beszámolóját. 

 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

82/2010. (XI. 17.) önkormányzati határozat  

a könyvtárosnak a könyvtár tevékenységéről készített beszámolója elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Főfai Mirtill könyvtárosnak 

a könyvtár tevékenységéről készített beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

4./ Beszámoló helyi adók helyzetéről. 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi a napirendi pont előadóját, hogy szóbeli kiegészítése 

van-e? 

 

Dobstadt Jánosné adóügyi ügyintéző: A beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2010. 

évben elvégzett adóztatási feladatainak az eredményét tartalmazza. 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 3 adónemből származik közvetlen bevétele. 

Helyi adóként vezette be az önkormányzat a magányszemélyek kommunális adóját, a helyi 

iparűzési adót. Úgynevezett átengedett adó bevételünk a gépjárműadó. 

A beszámoló, a bevételek alakulását adónemenként a 2010. október 31-ig a pénzforgalmi 

adatok figyelembevételével mutatjuk be. 

November hónapban kigyűjtésre kerültek azok a hátralékosok, akik a fizetési felszólításokra 

sem reagáltak. Munkahelyi adatok megkérésre kerülnek az Egészségpénztártól, ez alapján 

foganatosítjuk a letiltásokat. Azon az adózók esetében, akiknek nincsen munkahelyük és 

rendelkeznek gépjárművel, a Paksi Okmányirodánál kezdeményezzük gépjárművük kivonását 

a forgalomból. Amennyiben az üzembetartó és a tulajdonos különböző, az üzembetartó fizeti 

az adót és hátralékkal rendelkezik, az okmányiroda gépjárművét nem tudja kivonni a 

forgalomból. 

A vállalkozók tartozásának beszedése érdekében a pénzintézeteknél vezetett számlájukra 

inkasszó kerül benyújtásra. 

Megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy munkabérből, nyugdíjból letiltható-e a tartozás, 

illetve ingatlannal rendelkező hátralékos esetén jelzálogjog bejegyzést kezdeményezünk. 
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Hosnyánszki Jánosné képviselő: A beszámolóban megemlítésre került, hogy lehetőség van a 

részletfizetésre. Elég sok az elmaradás, amik nagyrészt időközben megszűnt vállalkozások 

hátralékai. Nem lehetséges, hogy a kezdetben már biztosított legyen a részletfizetés?  

 

Dobstadt Jánosné adóügyi ügyintéző: A részletfizetést elsősorban magánszemélyek kérik, 

melyre adott a lehetőség és éltek is vele.  

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Célszerű lenne az újságban és a Nagydorog TV-ben 

tájékoztatni a lakosságot, hogy akinek gondot jelent az egyben történő befizetés, kérhet 

részletfizetést is. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A beszámolóban olvashattuk, hogy a kommunális, 

illetve a gépjármű adónál még 20 % a kintlévőség. November közepe van, ennek körülbelül 

hány %-a kerülhet még befizetésre? 

 

Dobstadt Jánosné adóügyi ügyintéző: Azokkal a személyekkel, akiknek nincs 

munkahelyük, nem tud mit tenni. Gépjármű témában pedig hiába továbbítja a kivonás 

kérelmezését, mivel más a tulajdonos és más az üzembentartó ezért az okmányiroda 

jogszabályban foglaltak miatt nem tehet eleget a megkeresésnek. 

 

Kishonti János képviselő: Hogyan tűnhetnek el cégek? 

 

Dobstadt Jánosné adóügyi főmunkatárs: Vannak cégek, melyek törvényesen megszűntek, 

valamint van olyan is, hogy beadják az iparűzési bevallásukat, majd azt követően postázási 

címen nem elérhetőek. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Megköszöni az előadó beszámolóját és ezen a téren végzett 

munkáját. 

 

Veres Imre polgármester: megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 

valakinek még hozzászólása, kérdése és észrevétele. 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott, észrevétel nem hangzott el. 

Megköszöni a napirendi pont előadójának a beszámolóját és munkáját. 

 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

83/2010. (XI. 17.) önkormányzati határozat  

a jegyzőnek a helyi adók helyzetéről szóló beszámolójáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőnek a helyi adók 

helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

     dr. Sátor Vera jegyző 

 

 

5./ Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről. 

 Előadó: Bogáncs Józsefné intézményvezető 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi a napirendi pont előadóját, hogy a szóbeli 

kiegészítése van-e? 

 

Bogáncs Józsefné intézményvezető: Szóbeli kiegészítés részéről nincs. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Köztudott, hogy a községben az idősek körében működik a 

jelzőrendszeres házi készülék. Van elég készülék a faluban? Ugyanis ő úgy érzékeli, hogy az 

idősek közül még többen is igénybe vennék, amennyiben adott lenne a lehetőség. Ha nem 

elegendő a készülék, abban az esetben mi a teendő? 

 

Bogáncs Józsefné intézményvezető: Jelenleg 17 db készülék van használatban. A kistérség 

vonatkozásában is adott a kapacitás, ezért csak halálozás, vagy lemondás esetén oldható meg 

a plusz készülék beszerzése. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az utóbbi időben elég sokat megfordul az Alapszolgáltatási 

Központban, ahol egyre többször előforduló problémaként jelentkezik az ebéd minősége. 

Gondol itt elsősorban a porlevesek készítésére. 

Említést nyert az is, hogy az iskolai szünet ideje alatt Pusztahencséről kerül beszállításra az 

ebéd, aminek minősége sokkal megfelelőbb. Javasolja, hogy az élelmezésvezetővel beszélje 

meg igazgató asszony, hogy miből adódhatnak ezek a nagy különbségek. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Az iskolai konyhán gyermekétkeztetés folyik, melyre szigorú 

előírások vonatkoznak mind mennyiségre, mind minőségre egyaránt. Mindezeket 

természetesen az illetékes hatóságok rendszeresen ellenőrzik. Természetesen a minőség függ 

attól is, mekkora területet, hány fő étkeztetését kell biztosítani. A kiszállítás időben 

megtörténik mind az óvodák, mind az idősek részére. Emellett tudni kell, hogy mire odaér az 

étel a kiszállítandó helyre, sok kézen keresztül átmegy. 

Biztosítékot és felelősséget csak az iskolában feltálalt ebédre tud vállalni. 

 

Veres Imre polgármester: Ő maga is ott étkezik. Számára mind a minőség, mind a 

mennyiség megfelelő. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Nem igazgató asszony felelősségét firtatja, hanem az ebéd 

minőségét. Pusztahencsén is gyermekétkeztetés folyik, mégis tudják a megfelelő mennyiséget 

és minőséget biztosítani. 

Továbbá felveti, hogy az ebéd kiszállítása során - melyet kerékpárral szállítanak- történhet 

baleset. Nem lenne célszerű egy olcsóbb autó vásárlása, ezáltal sem az ott dolgozók, sem az 

étel nem lenne kitéve az időjárási viszonyoknak. 
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Dobri István képviselő: 500 ember szája íze szerint lehetetlen főzni. Számára megfelelő az 

iskola konyhán elkészített étel. 

Természetesen megoldható az autóvásárlás is, abban az esetben, ha a költségvetés engedi.  

 

Kishonti János képviselő: Tavalyi évben a polgárőrség keretén belül még működött a 

„szomszédok egymásért mozgalom”. Nem tudja jelenleg is él-e még ez a dolog. Javasolja, 

hogy az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a polgárőrség elnökével, hátha Nagydorog 

vonatkozásában is tudnának plusz készüléket biztosítani. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Sokrétű és lelkiismeretes munkájukat köszöni. 

Mint a beszámolóból kitűnik, a tavalyi évben 37 fő, az idei évben 56 fő étkeztetését látja el az 

Alapszolgáltatási Központ. Három szakfeladatot kb. 56 fő esetében látnak el 4 főállású és 5 

közcélú alkalmazott segítségével. Ha megszűnik a közcélú munka, nehéz lesz helyt állni, 

illetve megoldani ezen feladatok elvégzését. 

Továbbá felteszi a kérdést, hogy a nappali ellátás díjváltozása során csökkent-e a létszám? 

 

Bogáncs Józsefné intézményvezető: igen, csökkenés történt, 27 főről 17 főre. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Ez a 10 fős csökkenés biztos, hogy emiatt történt? 

 

Bogáncs Józsefné intézményvezető: Igen. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Megköszöni az intézményvezető asszony munkáját és 

külön köszönetet mond a közcélúak foglalkoztatásában részt vevők befogadásáért. 

 

Kishonti János képviselő: Más intézményeknél mennyi a nappali ellátás? 

 

Bogáncs Józsefné intézményvezető: Nálunk a legtöbb, 150,- Ft. Több helyen úgy döntöttek, 

hogy nem kell fizetni, illetve ha kell, akkor kevesebbet.  

 

Kishonti János képviselő: Ha kevesebb összeg kerülne megállapításra abban az esetben 

többen igényelnénk a nappali ellátást?  

 

Bogáncs Józsefné intézményvezető: Igen, abban az esetben nagyobb lenne az igény. 

 

Veres Imre polgármester: Mennyit fizetnek Dunaszentgyörgyön az ebédért, és mennyit 

fizetnek Kölesden? 

 

Bogáncs Józsefné intézményvezető: Dunaszentgyörgyön 590,- Ft-ot összesen. Tudomása 

szerint Kölesden 220,- Ft. 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorogon mennyit fizetnek összesen? 

 

Bogáncs Józsefné intézményvezető: 500,- Ft-ot 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy van e valakinek még a napirendi ponttal 

kapcsolatban hozzászólása, kérdése, vagy észrevétele? Megállapítja, hogy több hozzászólás, 

kérdés nem hangzott el. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Út a munkához 

programról adandó tájékoztatásra a bejelentések keretén belül kerül sor. Az étkeztetésre tett 

észrevételt az igazgató asszony az élelmezésvezetővel egyezteti. 
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Megköszöni intézményvezető asszony beszámolóját és munkáját. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

84/2010. (XI. 17.) önkormányzati határozat  

az Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezetőnek az 

Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről készített beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

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

          (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása.  

           Előadó: Veres Imre polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

 

Veres Imre polgármester: Bár a vonatkozó jogszabályok (a korábbi rendelkezésekkel 

ellentétben) már nem teszik kötelezővé, az önkormányzati választásokat követően 

mindenképpen célszerű áttekinteni és a bekövetkezett változásokhoz, jogszabály 

módosításokhoz igazítani az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. 

Mindemellett a Nagydorogi Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása miatt kötelesek 

is vagyunk felülvizsgálni és kiegészíteni e rendeletünket. 

 

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2009. (IV.30.) 

önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ) 2009. áprilisában alkotta meg a 

képviselő-testület, melyet eddig egy alkalommal, 2010. áprilisában a jogalkotásra vonatkozó 

szabályok megváltozása miatt módosított. 
 

Bár a szükséges döntések meghozatalát a kisebbségi önkormányzat nem kezdeményezte, 

mindezek alapján, továbbá a szintén a képviselő-testület mai ülésének napirendi pontját 

képező együttműködési megállapodásban foglaltak figyelembe vételével készítettük elő az 

SZMSZ módosítás jelen §-át. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A napirendi ponttal kapcsolatban nincs hozzászólása, de 

lenne egy kérése. Mivel újonnan megválasztott képviselőként van jelen, szeretne kérni egy 

SZMSZ-t. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Természetesen, a módosítást követően minden képviselő egységes 

szerkezetbe foglalva meg fogja kapni. 

 

Veres Imre polgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a  rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. ( XI.18. ) 

önkormányzati rendelete 

 

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

(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. december 01. 

 

 

7./ A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1995. évi 2/1995. 

(VI.1.) Ör. rendelet módosítása.  

             Előadó: Veres Imre polgármester  

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A képviselő-testület megalakulását követően felülvizsgáltra 

került a képviselői tiszteletdíjak. Megállapítást nyert, hogy azok nem felelnek meg a hatályos 

jogszabályi rendelkezéseknek. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 15. §-a határozza 

meg a képviselői, bizottsági tiszteletdíjak legmagasabb mértékét.  

Ennek megfelelően a jelenlegi 28.500,- Ft-os alapdíj mellett a bizottsági tagi tiszteletdíj a 

jelenlegi 42.515,- Ft/hóval szemben 41.050,- Ft/hó, a bizottsági elnöki tiszteletdíj a jelenlegi 

63.773,- Ft/hóval szemben 53.789,- Ft lehetne. Ha a bizottsági tiszteletdíjakat a fenti szinten 

kívánjuk tartani, akkor ahhoz meg kell emelni a képviselői alapdíjat, mégpedig 34.000,- 

Ft/hóra. 

 

Veres Imre polgármester: megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. ( XI.18. ) 

önkormányzati rendelete 

 

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1995. évi 2/1995. (VI.1.) Ör. 

rendelet módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. december 1. 
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8./ Nagydorog Nagyközség településrendezési terve I. számú módosításának 

elfogadása.  

            Előadó: Veres Imre polgármester  

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 7. §-a ad felhatalmazást az önkormányzatok számára a település rendezési 

terv elkészítésére, melynek munkarészei a következők: 

 

I. Településfejlesztési koncepció 

 

II. Településszerkezeti terv és leírás, valamint alátámasztó 

munkarészei 

 

III. Szabályozási terv és helyi építési szabályzat 

 

A módosítást a Meridián Kft. mostanra elvégezte, lezárultak a szükséges egyeztetések is, így 

a módosítás szükségességét és annak folyamatát részletesen taglaló településszerkezeti terv 

módosítás, továbbá a helyi építési szabályzat módosítása elfogadható. 

Köszönti a Meridián Kft. képviseletében Hajba Csaba urat. 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e kiegészítése. 

  

Hajba Csaba: Januárban indult el a módosítás készítése, mely az összes szakhatóság és az 

államigazgatási szervek bevonásával készült, amit jogszabályok határoznak meg. 

Az állami főépítész szakmai véleményezése alapján, ezen módosítás az önkormányzat 

részéről elfogadásra kerülhet. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Érdeklődne, hogy ez a módosítás mennyibe került? 

 

Dobri István képviselő: Mivel ennek indításakor még Ő fojtatta a tárgyalásokat, közli a 

képviselő asszonnyal, hogy összesen 850 ezer Ft-+áfa, melyet a két igénylő fél az 

önkormányzat felé befizetett. 

 

Veres Imre polgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot, továbbá a rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

85/2010. (XI.17.) önkormányzati határozat  

Nagydorog Nagyközség településrendezési terve I. számú módosításának elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

településrendezési terve I. számú módosítását az annak alátámasztását szolgáló 

munkarészekkel együtt az előterjesztés 1. számú mellékletét képező településszerkezeti terv I-

II. pontjaiban foglalt tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2010. ( XI.18. ) önkormányzati rendelete  

a Nagydorog Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. ( III.21. ) KT. számú rendelet 

módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január 18. 

 

 

9./ A helyi építészeti és botanikai értékek védelméről szóló rendelet megalkotása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 57. §-ának (3) bekezdése ad felhatalmazást az önkormányzatok számára az 

építészeti örökségnek azon az elemei helyi védelem alá helyezésére, amelyek értékük alapján 

nem részesülnek országos egyedi műemléki védelemben, de a sajátos megjelenésüknél, 

jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illetőleg 

a település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt emberek és 

közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét képezik. 
 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Lényegi változás nem történik, csak a hatályos 

jogszabályokhoz kell hozzáigazítani a rendeletet? 

 

Veres Imre polgármester: Igen. 

 

Kishonti János képviselő: A Damjanich u. 30. szám előtt a hársfák gyökerei teljesen 

felemelték az út szélét, ezáltal beszűkítve az utat. Mivel majdnem szemben ott található a 

villanyoszlop is, így igen balesetveszélyessé válik a közlekedést.  Mit lehetne ott tenni? 

 

Veres Imre polgármester: Mindenképpen engedélyt kell kérni, de ebben az esetben építési 

és örökségvédelmi hatósággal is engedélyeztetni kell. Természetesen veszélyelhárítás végett 

mindenképpen tenni kell valamit, utána fognak nézni. 

 

Dobri István képviselő: Van három olyan emlékmű, amit javasolna, hogy kerüljön be a helyi 

védelmi szabályzatba. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni. Megfelelő 

szakemberek kijönnek, felmérik, majd véleményeztetni kell a megyei főépítésszel és ezt 

követően kerülhet a képviselő-testület elé. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A helyi védelem alatt álló ingatlanok tulajdonosai tisztában 

vannak azzal, hogy az ő épületük, pincéjük védelem alatt áll? 
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Veres Imre polgármester: Igen, 2005. évben történt felmérés során az Ő beleegyezésükkel 

történt meg a védelembevétel bejegyzése. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Egyetért Dobri István képviselő úr javaslatával, de 

tájékoztatás céljából kérdezzék meg a tervező irodát, hogy mennyibe kerülne a 

védelembevétel bejegyzése. 

 

Veres Imre polgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010. ( XI.18. ) 

önkormányzati rendelete  

 

A helyi építészeti és botanikai értékek védelméről  

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. november 19. 

 

 

10./ Együttműködési megállapodás megkötése a Nagydorogi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzattal.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Csonka Imre CKÖ elnök: Elnézést kér, de Ő nem kapott ehhez semmiféle anyagot. 

 

Veres Imre polgármester: Az ülés anyagát csak a képviselők kapták meg. De az aktuális 

napirendi pontra vonatkozó anyag a CKÖ elnökének rendelkezésére állt. 

 

Csonka Imre CKÖ elnök: Tudomása szerint a CKÖ elnök a helyi önkormányzati üléseken 

tanácskozási joggal részt vehet. Számára is biztosítani kell a napirendi pontokhoz az 

anyagokat, hogy fel tudjon készülni. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A SZMSZ-ben nincs belefoglalva, de ha a testület azt mondja, hogy 

legyen kiküldve, akkor további időszakban kiküldésre kerül. 

 

Csonka Imre CKÖ elnök. A gyakorlat 8-10 ével ezelőtt az volt, hogy a CKÖ elnöke 

tanácskozási joggal jelen volt. 

 

Dobri István képviselő: Tudomása szerint szavazati joggal volt jelen. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Csak tanácskozási joggal lehet jelen. 

 

Veres Imre polgármester: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a 

alapján a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi 

önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő 

önkormányzati hivatal. E feladatokat az önkormányzati hivatal - az adott helyi önkormányzat 

és az érintett helyi kisebbségi önkormányzatok megállapodása alapján - több település helyi 
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kisebbségi önkormányzata számára is elláthatja. A megállapodásnak tartalmaznia kell a helyi 

kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása végrehajtásának rendjét, az ehhez kapcsolódó 

feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek kijelölését is. 

A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi 

önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó részletes 

szabályokat és eljárási rendet - külön kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - a 

helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti. A mellékelt 

együttműködési megállapodás tervezet mindezen követelmények figyelembe vételével készült 

el. Elfogadása esetén ugyanakkor az önkormányzat még nem tesz mindenben eleget a 

kisebbségi önkormányzattal szembeni kötelezettségeinek, hiszen a kisebbségi önkormányzat 

megalakulását követő 2 hónapon belül (azaz 2010. december 17-ig) rendeletein át kell vezetni 

az önkormányzat részéről a kisebbségi önkormányzatnak kötelezően ingyenes használatba 

adott vagyontárgyak jegyzékét, továbbá szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata 

során arról is rendelkezni kell, hogy milyen módon segíti elő a kisebbségi önkormányzat 

testületi működését.  

 

Kishonti János képviselő: Mint az együttműködési megállapodásból kitűnik, biztosított lesz 

az iroda és a telefon és az internet használata. Milyen módon lehet korlátozni a telefon 

használatát? Ugyanis a korábbi időszakban előfordult az emeltdíjas telefonvonal használata. 

 

Veres Imre polgármester: Az internet ingyenes használata biztosított lesz, ugyanis nincs 

korlátozva a felhasználók száma. 

A telefonköltséget - mobiltelefon- viszont a Cigány Kisebbségi Önkormányzat fogja 

finanszírozni, hiszen önálló költségvetéssel fognak rendelkezni. 

 

Csonka Imre CKÖ elnök: Ő csak az emeltdíjas telefonra szeretne reagálni. Lehet, hogy volt 

ilyen korábban, de nekik ilyen céljuk nincsen. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Szerinte a képviselő úr csak a korlátokra akart kitérni. 

Hiszen minden intézmény korlátozva van a költségek terén.  

 

Veres Imre polgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

86/2010. (XI. 17.) önkormányzati határozat  

Együttműködési megállapodás megkötése a Nagydorogi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzattal 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-ában és 68. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-ának (4) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel, az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal 

együttműködési megállapodást köt a Nagydorogi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.  

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Veres Imre polgármester 

 

11./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési 

Szabályzatának, továbbá az Európai Unióból származó forrásból támogatott 

közbeszerzésekre, valamint a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre 

vonatkozó Eseti Beszerzési Szabályzatának módosítása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester  

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

A napirendi pont nyilvános ülésen való tárgyalásához az alpolgármester írásban hozzájárult, 

hozzájáruló nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben  

foglaltak alapján az ajánlatkérők kötelesek megállapítani a közbeszerzési és beszerzési 

eljárásaik előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a 

nevükben eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi 

körét és a közbeszerzési eljárásaik dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó 

jogszabályokkal. 

Az önkormányzat rendelkezik már közbeszerzési és beszerzési szabályzattal, sőt az Európai 

Unióból támogatott közbeszerzésekre és beszerzésekre vonatkozóan külön eseti szabályzattal 

is. Ezeket ugyanakkor az önkormányzatnál bekövetkezett személyi változásokra tekintettel 

módosítani szükséges, mivel a bizottság korábbi elnökét az októberi választáson 

polgármesterré választották, így a továbbiakban nem töltheti be ezen bizottság elnöki tisztét. 

Mindezekre tekintettel, a korábbiakhoz hasonlóan javasolja az önkormányzat jelenlegi 

alpolgármesterét delegálni a közbeszerzési bírálóbizottságba. 

A bizottság egy másik tagja esetében képviselői mandátuma megszűnt, ezért neve mellett a 

„külső tag” megjelölést kell feltüntetni. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: nem kíván részt venni a szavazásban. 

 

Veres Imre polgármester: megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

1 fő nem szavazott. 

 

87/2010. (XI. 17.) önkormányzati határozat  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának 

módosításáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 

alábbiak szerint módosítja: 

1. A Szabályzat III.4. pontjának első francia bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: 

„- Böndörné Jaksa Judit, alpolgármester”. 
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2. A Szabályzat III.4. pontjának harmadik francia bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: 

„külső tag”. 

2. Jelen módosítás 2010. november 18-án lép hatályba. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

  

1 fő nem szavazott 

 

88/2010. (XI. 17.) önkormányzati határozat  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Uniós Eseti Beszerzési Szabályzatának 

módosításáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre, 

valamint a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó Eseti Beszerzési 

Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Szabályzat 2.4. pontjának első francia bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: 

„- Böndörné Jaksa Judit, alpolgármester”. 

2. A Szabályzat 2.4. pontjának harmadik francia bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: 

„külső tag”. 

3. Jelen módosítás 2010. november 18-án lép hatályba. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

12./ A Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása.  

            Előadó: Veres Imre polgármester  

            Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Pénzügyi Bizottság újjáalakítása, ezzel együtt működése 

törvényességének helyreállítása érdekében a Pénzügyi Bizottság tagját meg kell választani. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. §-ának (1) bekezdése alapján a 

képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait. A 

képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot választ. 

Ugyanezen jogszabály 24. §-ának (1) bekezdése szerint a bizottság elnökét és tagjainak több, 

mint a felét a települési képviselők közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, a 

települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem 

lehet a bizottság elnöke vagy tagja. A bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 

minősített többséget igénylő döntés. 
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A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2009. (III. 30.) 

ÖR. rendelet 43. §-a szerint a képviselő-testület egy állandó bizottságot hoz létre, mely a 

Pénzügyi Bizottság. A bizottság létszáma: 3 fő (elnök és két tag – egyikük az alelnök-).  

 

Bejelenti, hogy erről személyi döntés lesz. Pénzügyi Bizottság tagjának javasolja Kishonti 

János képviselő urat. 

 

Megkérdezi Kishonti János képviselő urat, hogy akarja-e, hogy zárt ülésen kerüljön sor ezen 

napirendi pont megtárgyalására? 

 

Kishonti János képviselő: hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. 

 

Veres Imre polgármester: Az alakuló ülésen sor került az elnök és elnökhelyettes 

megválasztására és az azóta eltelt időszakban próbálkozott a pénzügyi bizottság teljes 

létszámának megválasztására. Természetesen polgármester, alpolgármester nem lehet a 

pénzügyi bizottság tagja, ezért tesz javaslatot Kishonti képviselő úrra. Megkérdezi, hogy 

elvállalja-e a jelölést? 

 

Kishonti János képviselő: Köszöni szépen, de nem él a lehetőséggel. 

 

Veres Imre polgármester: Köszöni szépen. Bejelenti, hogy jelenleg törvényellenes működik 

a Pénzügyi Bizottság, mivel polgármester, alpolgármester nem lehet tagja, a két képviselő a 

Pénzügyi Bizottság elnöke és alelnöke, a másik három képviselő közül viszont egyik sem 

vállalta a tagságot. 

A legközelebbi képviselő-testületi ülésen megpróbálja ezt a megoldani, és újabb előterjesztést 

tesz. 

 

 

13./      A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda óvodai nevelési programja  

            módosításának jóváhagyása.  

            Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az általános iskola igazgatója a képviselő-testület, mint a 

fenntartói jogok gyakorlója általi jóváhagyásra átküldte önkormányzatunkhoz az alábbi 

alapdokumentumok módosításainak kivonatait: 

- házirend 

- intézményi minőségirányítási program 

- pedagógiai program 

- óvodai nevelési program 

- szervezeti és működési szabályzat 

Módosítani kívánja az előterjesztést annyiban, hogy az összes pontból ki szeretné vonni a 

Széchényi Sándor Általános Iskola pedagógiai programját, ugyanis erre a programra jelen 
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időpontig nem érkezett meg a szakértői vélemény. A fenti kivonást követően kérdezi a 

képviselő-testületet, hogy van-e valakinek hozzászólása és javaslata a napirendi ponttal 

kapcsolatban?  

Jankovics Lászlóné képviselő: Az áttekintő táblázatban olvasható, hogy az iskolaszék nem 

kívánta a jogát gyakorolni. A pedagógia program bevezetőjében megtalálható, hogy az iskola 

hatékony működését segíti az iskolaszék, és mégsem élt a véleményezési jogával? Miért nem? 

Szabó J. Csabáné képviselő: Az iskolaszék jó ideje nem működik, de még hivatalosan nem 

oszlott fel. Nem csak a pedagógiai program során nem éltek véleményezési jogukkal, hanem 

bármilyen célból történt megkeresés esetén sem. Minden program elkészült, végeredményben 

a pedagógia program is érvényes, mindössze némi módosításra volt szükség, mely május 

hónapban meg is történt. Mivel módosításról volt szó, ezért maradt el a szakértői vélemény, 

de utólagos bekérése már folyamatban van. 

Kishonti János képviselő: Lehet tudni, hogy miért nem működik az iskolaszék? 

Szabó J. Csabáné képviselő: Az iskolaszék elnöke kezdeményezése miatt. 

Kishonti János képviselő: Ebben az esetben nem lett volna célszerű más személyt keresni és 

választani erre a pozícióra? 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ki az iskolaszék elnöke? 

Szabó J. Csabáné képviselő: Bocskorás Bertalan. 

Jankovics Lászlóné képviselő: Gyakori-e az iskolában a büntetés és eléri-e a célját? Továbbá 

a Széchényi díj egy nagyon jó dolog, melynek egyrészt célja az is, hogy a szülő hatodik 

osztály után ne vigye el gyermekét más intézménybe. Mennyire érvényesül ezen díj hatása? 

Szabó J. Csabáné képviselő: Nagyon ritkán fordul elő a büntetés. A diákkal, a szülővel 

próbálják elsősorban megoldani a problémát, és ha ez nem vezet eredményre, abban az 

esetben részesülnek osztályfőnöki figyelmeztetésben. Igazgatói figyelmeztetést egy-két 

esetben kellett eszközölni. Súlyos, kirívó eset még nem történt az intézményben. A diákokat 

természetesen igyekeznek itt tartani a Széchényi díjjal és egyéb apró figyelmességgel és 

jutalmazásokkal, de a szülő jogköre eldönteni, hogy elviszi-e a gyermekét más intézménybe, 

vagy Nagydorogon folytatja tovább tanulmányait.  

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek még hozzászólása, kérdése?  

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a 

következő határozatot hozza: 
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89/2010. (XI. 17.) önkormányzati határozat  

a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda házirendje, szervezeti és működési 

szabályzata, intézményi minőségirányítási programja, pedagógiai programja és óvodai 

nevelési programja módosításának jóváhagyásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. 

évi LXXIX. törvény 102. §-a (2) bekezdésének f) pontjában biztosított fenntartói jogkörében 

a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda 

- házirendjét 

- intézményi minőségirányítási programját 

- szervezeti és működési szabályzatát 

- óvodai nevelési programját 

jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

14./      Könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok elbírálása. 

            Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A könyvvizsgálói feladatok ellátására két ajánlatot küldtek be: az 

egyik Zsinkó Lajostól, az önkormányzat korábbi könyvvizsgálójától származik, ellenértéke 

bruttó 600.000,- Ft, míg a másik Gellérné Balassa Évától, ellenértéke bruttó 450.000,- Ft. 

Mindketten gyakorlott okleveles könyvvizsgálók. 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Gellérné Balassa Éva ajánlatából nem tűnik ki 

egyértelműen, hogy nettó vagy bruttó árat takar. 

dr. Sátor Vera jegyző: Ha az árajánlatban nincs feltüntetve a nettó megjelölés, abban az 

esetben az ajánlat bruttó árra vonatkozik. 

Kishonti János képviselő: Zsinkó Lajos úr írásban visszavonta az ajánlatát? 

dr. Sátor Vera jegyző: Írásbeli visszavonás nem történt, de szóban jelezte, hogy az ajánlatát 

vissza kívánja vonni. 

Veres Imre polgármester: Az ajánlatok már az előző ciklusban beérkeztek, mivel mindez az 

utolsó testületi ülés előtt történt, ezért az akkori képviselő-testület úgy döntött, hogy ezen 

napirend tárgyában az újonnan megválasztott testület foglaljon állást. 

dr. Sátor Vera jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Zsinkó úr ajánlata nem 

tartalmazza a pénzügyi szabályzatok elkészítését, mindezek elkészítése plusz kiadást jelent. 

Jankovics Lászlóné képviselő: Meghívásos volt, vagy bárki beadhatta a pályázatát. 
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dr. Sátor Vera jegyző:  Bárki megpályázhatta. Mivel a keret belefér a polgármesteri 

hatáskörbe, ezért a képviselő-testület elé sem lenne szükségszerű terjeszteni. A 

könyvvizsgálóknak azonban a kamara felé be kell nyújtani a képviselő-testület által 

elfogadott határozatot, kivonat formájában.  

Dobri István képviselő: Zsinkó úr zokon vette, hogy más is adott be pályázatot. 

dr. Sátor Vera jegyző: Zsinkó úr beadta az árajánlatát a szokásos módon, majd ezt követően 

jelentkezett a hölgy. 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ő honnan tudta meg? 

dr. Sátor vera jegyző: Ismerőstől szerzett róla tudomást. 

Kishonti János képviselő: Mivel a Zsinkó úr évek óta látja el a könyvvizsgálói feladatokat 

Nagydorogon, továbbra is őt javasolja ezen feladat elvégzésére. 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A könyvvizsgálói megbízás egy évre szól. Abban 

az esetben, ha a munkavégzés nem megfelelő a megbízás megszűnik. 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek még hozzászólása, vagy 

kérdése. Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Szavazásra bocsájtja  Kishonti János képviselő úr módosító indítványát. 

 

A képviselő-testület a módosító indítványt 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 

ellenszavazattal elutasítja. 

 

Veres Imre polgármester: Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben 

foglalt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

90/2010. (XI. 17.) önkormányzati határozat  

Gellérné Balassa Éva bejegyzett könyvvizsgáló megbízása a 2010. év egyszerűsített éves 

költségvetési beszámolójának könyvvizsgálói feladataival  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. költségvetési 

év egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálói feladataival Gellérné Balassa 

Éva (7100 Szekszárd, Mérey u., K.I.SZ: 00659) bejegyzett könyvvizsgálót bízza meg 

360.000,- Ft+ 25 % Áfa, azaz mindösszesen bruttó 450.000,- Ft éves díj ellenében. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

megkötésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 



 25 

15./    A Nagydorogi Kézimunka és Hagyományőrző Egyesület megbízása a „Nagydorogi 

           Hírek” című önkormányzati alapítású lap kiadásával.  

           Előadó: Veres Imre polgármester  

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A képviselő-testület 2010. október 18-án megtartott alakuló 

ülésén szó esett arról, hogy az esetlegesen felmerülő összeférhetetlenségi eseteket ettől a 

naptól számított 30 napon belül, azaz legkésőbb 2010. november 17-ig meg kell szüntetni. 

Felkéri dr. Sátor Vera jegyzőt, hogy ismertesse a feltételeket. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 

szóló 2000. évi XCVI. törvény 5. §-ának j) pontja alapján az önkormányzati képviselő nem 

lehet helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének 

tagja, ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja. Ugyanez az összeférhetetlenség fennáll a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. §-ának s) pontja alapján a 

polgármester és az alpolgármester vonatkozásában is. 

 

Önkormányzatunk alapítója a „Nagydorogi Hírek” című lapnak. A sajtóról szóló 1986. évi II. 

törvény 8. §-ának (1) bekezdése alapján időszaki lapot a lap alapítója, továbbá lapkiadói 

tevékenységre jogosult szervezet adhat ki. Ennek megfelelően az alapító és a kiadó személye 

eltérhet egymástól.  

A polgármesterek, alpolgármesterek esetében az összeférhetetlenség akkor áll fenn, ha az 

önkormányzat, mint lapalapító egyben a lapkiadói feladatokat is ellátja. Ennek feloldása úgy 

lehetséges, ha az alapító a lap kiadásával megbíz egy e tevékenységre jogosult szervezetet. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Györköny községben is egy civil szervezet végzi 

ezen tevékenységet.  

 

Emiatt van szükség a mellékelt szerződés megkötésére a Nagydorogi Kézimunka és 

Hagyományőrző Egyesülettel, mely Egyesület 2010. október 16-án megtartott közgyűlésén az 

alapszabályába felvette a lapkiadást, mint tevékenységi kört, az alábbiak szerint: 

 

„2.§. 1. Az Egyesület célja: … Az egyesület időszaki lapot ad ki, melynek tartalma 

összhangban áll az egyesület céljaival, valamint elősegíti a település hagyományainak 

feltárását, megőrzését és megismertetését. Tájékoztatja a lakosságot a településen folyó 

eseményekről.” 

 

A Képviselő-testület 2010. júniusi ülésén alkotta meg a „Nagydorogi Hírek” című lapban 

megjelenő hirdetések árszabásáról szóló rendeletét, melyet a kiadói feladatok átadásával 

egyidejűleg hatályon kívül kell helyezni. 

 

Kishonti János képviselő: A Nagydorogi Kézimunka és Hagyományőrző Egyesület meg lett 

keresve, vagy meg lett pályáztatva ez a feladatellátás? Célszerűnek tartotta volna a 

megpályáztatását, hiszen a településen vannak olyan fiatalok, akik kommunikáció szakon 

végeztek és el tudnák látni az újság szerkesztését. 

 

Veres Imre polgármester: Meg lett keresve a Kézimunka és Hagyományőrző Egyesület, 

ugyanis az alakuló ülésen jegyzőnő ismertette az összeférhetetlenséget. 

Az alpolgármester asszony ezt követően 30 napon belül benyújtotta lemondását. Ugyanezen 

összeférhetetlenség fennáll az önkormányzat esetében is, ebből kifolyólag a lapkiadást is civil 
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szervezettel vagy egyesülettel kell elvégeztetni. Természetesen bármelyik fiatal segítségét 

elfogadják, de csak segítség szintjén, ugyanis csak szervezet keretein belül oldható meg ez a 

feladat. 

A szerződésben feltüntetett összeg  a nyomdai költségeket tartalmazza. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek még hozzászólása, 

kérdése. 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

91/2010. (XI. 17.) önkormányzati határozat  

A Nagydorogi Kézimunka és Hagyományőrző Egyesület megbízása a „Nagydorogi 

Hírek” című önkormányzati alapítású lap kiadásával 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nagydorogi 

Hírek” című önkormányzati alapítású lap kiadásával 2010. november 16. napjától 

határozatlan időtartamra a Nagydorogi Kézimunka és Hagyományőrző Egyesületet 

bízza meg. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 

Határidő: 2010. november 16. 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

16/2010. ( Xi.17. ) önkormányzati rendelete  

a Nagydorogi Hírekben megjelenő hirdetések díjainak megállapításáról szóló 10/2010. ( 

VI.30. ) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. november 18. 

 

 

16./ Az SWR Bauconsulting Kft-nek energiaaudit, valamint energiagazdálkodási tervezetek 

elkészítésére való felkérése.  

             Előadó: Veres Imre polgármester  

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A 2010. október 29-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi 

ülésen az SWR Bauconsulting Kft képviselője, Johann Gangl Úr ismertette cégüknek a 

nagydorogi energiapark kialakításával kapcsolatos elképzeléseit. 
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Ezen az ülésen az együttműködés fázisai is ismertetve lettek, elhangzott, hogy a képviselő-

testület ilyen tartalmú döntése esetén társaságuk elkészíti a település ingyenes energia 

auditját, mely az önkormányzat számára még nem jelent kötelezettséget. 

Az Ügyvezető Úr megküldte előadása írásos összefoglaló anyagát, mely jelen előterjesztéshez 

mellékelve lett. 

Mivel az esetleges együttműködésnek a későbbiek folyamán az önkormányzatra és a 

településre nézve komoly előnyei lehetnek, úgy gondolja, mindenképpen célszerű elindulni 

azon az úton, hogy a cég a szükséges vizsgálatokat végeztesse el, hiszen ennek anyagi 

vonzata egyelőre nincsen, kötöttséget nem jelent. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Támogatja az előterjesztést mindaddig, míg az  

Önkormányzatnak nem kell érte fizetnie, és nem jelent számára kötelezettséget. Továbbá 

tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Györköny – Pusztahencse szélerőmű Park tervezési 

fázisát figyelemmel kísérte, de tudni kell, hogy ha a törvények nem változnak, akkor ez egy 

hosszú menetelés lesz. 

Kishonti János képviselő: Végeredményben ezen a téren még semmiféle konkrét mérések 

nem történtek? 

Veres Imre polgármester: Konkrét felmérések és helymeghatározások nem történtek, az 

előző testületi ülésen lehetséges helyszínek kerültek megjelölésre. 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Az előterjesztést támogatja.  Tudomása szerint a jelenlegi 

áramszolgáltató nem vásárolja meg és nem fogadja be a termelt energiát. Javasolja, hogy a 

polgármester úr ezen témában még informálódjon. 

Veres Imre polgármester: Gangl úr elmondta, hogy természetesen próbálkoznak a 

szolgáltatónál a befogadással, de amennyiben ez nem lesz sikeres, más elképzelés is fennáll. 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek még kérdése, 

hozzászólása. 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

92/2010. (XI. 17.) önkormányzati határozat  

Szándéknyilatkozat elfogadása az SWR Bauconsulting Kft-nek energiaaudit 

elkészítésére való felkérésével kapcsolatban  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az SWR 

Bauconsulting Kft-t (9400 Sopron, Templom u. 3. 1/1., képviseli: Johann Gangl ügyvezető 

igazgató), hogy a 2010. október 29-én megtartott képviselő-testületi ülésen elhangzott, 

valamint az előterjesztés mellékletét képező tájékoztató anyagban ismertetett feltételekkel 

Nagydorog Nagyközség energetikai auditját végezze el és ennek alapján a település 

energiagazdálkodási tervezeteit (rövid-, közép-, hosszútávú) térítésmentesen 
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készítse/készítesse el, jutassa el az önkormányzat részére, valamint azokról tájékoztassa a 

képviselő-testületet. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

Bejelentések 

 

Veres Imre polgármester:  

- A közmunkaprogram tárgyában konkrétumot egyelőre nem tud mondani. A jelenleg 

foglalkoztatottak szerződését 2010. december 31-vel meg kell szüntetni. A jövőben a 

munkaügyi központ fogja koordinálni ezeket az embereket, tehát a kiközvetítés is az Ő 

feladatkörükbe tartozik. Továbbá tájékoztatja a képviselő-testületet a várható 

támogatottság %-os arányáról, illetve az önkormányzatnál lévő alkalmazási 

lehetőségekről, de mindezek nem véglegesek. 

- Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Duna-Mecsek Területfejlesztési 

Alapítványhoz benyújtott kisbusz beszerzés önrészre, valamint a Görgey utcai óvoda 

felújítása önrészre vonatkozó pályázatot az önkormányzat megnyerte, mely az önrész 

65 %-át képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Még egy bejelentése lenne a képviselő-testület felé. A Tolna 

Megyei Közigazgatási Hivatalhoz október hónapban bejelentés történt négy témában egy 

képviselő részéről. 

Mivel az előző testület tagjai közül hat fő most is jelen van, így gyakorlatilag mindenkit érint. 

A négy bejelentés a következő témákban történt:  

- kötelezhető-e a lakosság, hogy rákössön a szennyvízhálózatra, továbbá kötelezhető-e 

az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére. 

- Helyi újság szerkesztője lehet-e képviselő? 

- Művelődésszervezővel kapcsolatban tett fel kérdéseket, azzal kapcsolatban, hogy 

nincs meg a végzettsége, ettől függetlenül 5 éve megbízással végzi a feladatot. 

- az Industria Invest áron alulvásárolta meg a kajdacsi útban lévő önkormányzati 

területet. 

A jegyzőnő a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal által bekért hivatalos ügyiratokat 

megküldte. 

Elmondja továbbá, hogy célravezetőbb lett volna, ha a bejelentés, illetve ezen kérdések 

elsősorban az önkormányzat felé irányultak volna, hiszen minden esetben, amennyiben 

megkeresés történt a képviselők részéről, teljes körű tájékoztatást kaptak. 

 

Dobri István képviselő: Az elmondottak alapján egy személyről van szó. 

 

Veres Imre polgármester: Igen, egy képviselő úrról. 

 

Dobri István képviselő: Ő nem volt a Közigazgatási Hivatalban és nem tett sem bejelentést, 

sem feljelentést az önkormányzat ellen 

 

Kishonti János képviselő: A bejelentéseket ő tette, de nem csak az ő kérdéseit és érdekeit 

képviselve, hanem az őt megkereső lakosságét is. Nem hiszi, hogy ez akkora problémát 

jelentene. 
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Veres Imre polgármester: Nem arról van szó, hogy mekkora problémát jelent, hanem ezeket 

a felmerülő problémákat elsődlegesen önkormányzaton belül is meg lehetne oldani. Valamint 

voltak olyan kérdések is, melyekre már a válaszadás megtörtént. Gondol itt a 

szennyvízcsatornázással kapcsolatos, illetve az összeférhetetlenségre vonatkozó 

bejelentésekre. 

 

Megkérdezi a képviselő-testület véleményét, hogy a bejelentés témái kerüljenek –e itt és most 

tisztázásra? 

 

A képviselő-testület egyhangúlag javasolja a bejelentés megvitatását. 

 

 

Kishonti János képviselő: Elhangzott a lakosság részéről, hogy a szennyvízcsatornázás 

tárgyában nem került sor szerződéskötésekre. Voltak olyan megkeresések, hogy az ő 

ingatlanukon nincs bevezetve a víz, vagy éppen pincéket érint a csatornázás. Továbbá a 

törvény értelmezésével is probléma van, mely azt tartalmazza, hogy csak azokra kötelező, 

akik ebben a Víziközmű Társulatban részt vesznek, kívülállókra nem. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Aki az érdekeltségi területen ingatlannal rendelkezik, az 

kényszertaggá válik. 

 

Kishonti János képviselő: Hogyan kötelezhető egy ember olyan szolgáltatásra, amit nem 

akar megvalósítani? 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi a képviselő urat, hogy a Közigazgatási Hivatal 

válaszadásában mi szerepel ezzel kapcsolatban? 

 

Kishonti János képviselő: Ugyanazt a választ kapta, mint jegyzőnőtől. 

 

Veres Imre polgármester: A második téma: Helyi újság szerkesztője lehet-e képviselő? 

 

Kishonti János képviselő: Médiatörvényből adódott ez a kérdés. 

 

Veres Imre polgármester: Az összeférhetetlenségről a jegyzőnő az alakuló ülésen 

tájékoztatta a képviselő-testületet. 

 

Kishonti János képviselő: A beadvány benyújtása az alakuló ülés előtt megtörtént. 

 

Veres Imre polgármester: A harmadik témában a művelődésszervezővel kapcsolatban tett 

fel kérdéseket, azzal kapcsolatban, hogy nincs meg a végzettsége, ettől függetlenül 5 éve 

megbízással végzi a feladatot. 

 

Az érintett a bejelentés személyét érintő pontjának nyilvános ülésen történő tárgyalásához 

hozzájárult, hozzájáruló nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kishonti János képviselő: Annak idején amikor a  korábbi művelődésszervező kinevezésre 

került, ki volt írva a pályázat, hogy milyen feltételek szükségeses e munkakör betöltéséhez. 

Kb. 10-12 fő pályázó volt, de sokan azért lettek visszautasítva, mert még folytatták 

tanulmányaikat. 
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Hogyan lehetséges, hogy ezt követően nem került sor pályázat kiírására? Valakit betettek, 

akinek nem volt meg a szakképzettsége ezen a téren. 

 

Veres Imre polgármester: Hahn Róbert 2006. november 9-én közalkalmazottként lett 

kinevezve, melyben elő lett írva az érettségi megszerzése, melynek 2010. júliusában eleget 

tett. Ezt követően előírásra került a szakirányú főiskola elvégzése 2015. július18-val 

bezárólag. A programszervező 2010. augusztusában felvételt nyert az Illyés Gyula Főiskola 

Média és Kommunikáció szakára. 

 

Dobri István képviselő: Egyik napról a másikra kellett valakit odahelyezni. Először, mint 

helyettesítő került alkalmazásra Hahn Róbert, majd ezt követően került sor a kinevezésére. 

Ezen felül nem volt kötelező a pályázat kiírása. 

 

Veres Imre polgármester: Negyedik téma: az Industria Invest földterület vásárlása 

jogszerűtlenül történt. 

 

Kishonti János képviselő: Nem arra irányult, hogy nem jogszerűen, hanem arra, hogy áron 

alul.  Először is az Industria Invest Kft., mint társaság nem is vásárolhatott külterületi 

ingatlant. A tárgyalások során került szóba a művelődési ágból történő kivonás, vagyis a 

belterületté történő nyilvánítás. A belterületbe nyilvánítást követően árat kellett volna emelni 

az értékesítés vonatkozásában. Nagydorogon a belterület értéke 350 Ft/m2. Ez nem történt 

meg. 

 

Veres Imre polgármester: Az értékesítés során vállalkozás kiépítésében gondolkodtak, 

elősegítve ezzel munkahelyek megteremtésének lehetőségét. De mindezt a képviselő-testület 

megtárgyalta és elfogadta. 2008. május 16-án került sor az előszerződés megkötésére, mely 

500 ezer forint /Ha-ról szólt. 2009. szeptember 03-án megkötésre került a szerződés, mely 

3 558 600,- Ft + 4 385 640,- Ft belterületté nyilvánítás + 987000,- Ft közreműködési díjat 

tartalmaz. 

Továbbá a szerződésben foglaltak alapján két éven belül építési engedélyt kell szerezni a 

szóban forgó területre. Amennyiben ez nem történik meg, hektáronként 1 millió Ft kárátalány 

megfizetésére kötelezett az Industria Invest Kft. 

 

Kishonti János képviselő: Ugyanezen feltételeket kellett volna biztosítani a másik két 

vásárló esetében is, ugyanis ők külterületként vásároltak meg az ingatlant. 

 

Veres Imre polgármester: Az Industria Invest Kft. megfizette a művelési ágból történő 

kivonás költségét. 

 

Dobri István képviselő: A képviselő-testület döntött mindhárom értékesítés vonatkozásában. 

Ha emlékszik a tisztelt képviselő testület, 2009. májusában vagy júniusában került 

megtárgyalásra a Bikács környéki 0,3 hektár földterület eladása, melyre az ajánlat 250 ezer Ft 

volt. 

A képviselő-testület az ajánlatot elutasította, mivel kevésnek tartotta az árat. 

Ezt követően Kishonti János képviselő úr 0,9 hektár területre 90 ezer Ft-os ajánlatot tett. 

Tudni kell, hogy ezen területből 0,3 hektár akácerdőt képezett, melyért konkrétan 2320 Ft-ot 

ajánlott.  

Kéri jegyzőnőt, hogy a következő testületi ülésre a szóban forgó előterjesztés és ajánlattétel  

kerüljön kiküldésre. 
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Kishonti János képviselő: Hivatalos helyen – Szekszárdon- érdeklődött a földterületek árára 

vonatkozóan, majd ezt követően nyújtotta be vásárlási szándékát az Önkormányzat képviselő-

testülete felé. 

 

Veres Imre polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2010. november 22-én 

együttes testületi ülés megtartására kerül sor Bikács-Nagydorog-Sárszentlőrinc 

vonatkozásában, melynek napirendi pontja a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásának 

átszervezése lesz. Röviden tájékoztatja a képviselő-testületet a leendő napirendi pontban 

foglaltakról. 

 

Megkérdezi, hogy a bejelentéseken belül van-e valakinek hozzászólása. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő:  

- Kossuth utcai leállósáv tárgyában érdeklődne, hogy hol tart a dolog? 

- A piactérnél a zebra előtti szakasz befejezésére mikor kerül sor? 

- Kossuth L. utcai kátyúk a kövesút mentén nehezítik és balesetveszélyessé teszik a 

közlekedést, elsősorban a kerékpárosok számára. 

- Nem lehetne intézkedési tervet készíteni a járdák, utak, útburkolatok javítására 

vonatkozóan?( pl.: Vasút u., Vécsey u., Paksi u., Vízközmű köz) 

- A téli időszakban korán sötétedik és az utcákban, a közvilágítás nem mindig 

megoldott. 

 

Kishonti János képviselő:  

- A Damjanich utcában a volt TSZ terület környékén, valamint a fentebb lévő 

szakaszokon is hatalmas gödrök, kátyúk alakultak ki. Továbbá a Damjanich utcában a 

járdaszintek között kb. 10 cm-es szintkülönbség van, ami igen balesetveszélyes.  

- Nagy esőzések esetén áll a járdákon a víz. Ennek elvezetésére is kellene megoldást 

találni. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő:  

- Köszönetet mond, hogy az iskola területén lehulló sok levél összegyűjtését az 

önkormányzat megoldja. Továbbiakban javaslatot tenne az elégetés - ami elsősorban 

az iskola udvarban történik- helyett komposztálásra. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: égetéssel nem lehet a kerti hulladékot megsemmisíteni. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő:  

- Igazfalvával, mint testvértelepüléssel működik együtt Nagydorog. Hogyan lehet ebbe 

a körbe belekerülni, illetve ezeknek a közös rendezvényeknek, együttműködéseknek 

milyen költségvonzata van?  

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester:  

- Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy november 28-i héttel kezdődőleg „Advent 

fényei” címmel négy rendezvény megtartására kerül sor. Ismerteti az időpontokat és a 

programokat. 

 

Dobri István polgármester:  
- A Kiss E. utcában a vízelvezetés nem megoldott. Kéri, hogy az illetékes szakember 

legyen szíves megnézni és a szükségszerű intézkedéseket megtenni. 
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Veres Imre polgármester:  

- A parkoló üggyel kapcsolatban: a Juhász –Terv által elkészültek a tervek, amit be lehet 

adni építési engedélyre. Ezek a tervek mennyiségi számításokat tartalmaznak. Kettő 

vállalkozótól kért az Önkormányzat árajánlatot, melyek hamarosan meg fognak 

érkezni. Az árajánlatok megérkezését követően ezen téma a decemberi testületi ülésen 

a napirendi pontként megtárgyalásra kerül. 

 

- Piactér vonatkozásában elvégzendő feladatban a Közút Kht. lenne az illetékes. Mivel a 

megvalósításra nem került sor, ezért az Önkormányzat részéről a kő megrendelése 

megtörtént, mely kb. 100 ezer forintba kerül. 

 

- Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentést a lakosság a Polgármesteri Hivatal 

titkárságán teheti meg, majd azt követően kerül kiértesítésre az illetékes cég a hiba 

elhárítása végett. A polgárőrséggel is fel lehet venni a kapcsolatot ezen a téren. 

 

- Kiss Ernő utcában a vízelvezetés megoldását szakemberrel megnézeti. 

 

- A járdákra, utakra vonatkozóan a hét folyamán megoldást keresnek. 

 

- A padkázás, illetve a Vasút utca ténylegesen a Közút Kht. feladata. Levélben 

megkeresés történik ezen problémák kiküszöbölése végett. 

 

- A levelek komposztálása tárgyában a tegnapi napon kereste meg egy alapítvány, akik 

az ÖKO iskolára hivatkozva 30-50 db 1m3-es konténert ajánlottak fel Nagydorog 

részére. Az iskola vonatkozásában a levélkomposztálásra visszatérnek. Az 

iskolakertben kellene egy helyet kijelölni a feladat elvégzésére. 

 

- Igazfalvai testvértelepülés esetében nyílt a testvérkapcsolat, a Képviselő-testület és a 

református egyház között kezdődött el a dolog, mely természetesen továbbfejleszthető. 

Vendéglátás mindkét fél részéről kölcsönös, összességében ennek van anyagi vonzata. 

Természetesen, mint Önkormányzat is együttműködnek, elsősorban pályázatok 

segítségében. 

 

Kishonti János képviselő: A Polgármester Úr által említett számítások melyik verzióra 

vonatkoznak? 

 

Veres Imre polgármester: A két verzió kizárja egymást. Vagy parkoló, vagy kerékpárút 

kialakítása megoldható. Együtt a kettő nem. 

 

 

Mivel más bejelentés nem hangzott el, Veres Imre polgármester a képviselő-testület 

nyilvános ülését 19.50 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

            Veres Imre      dr. Sátor Vera 

  polgármester                       jegyző  


