
  
 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

N A G Y D O R O G  N A G Y K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T A  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K  

 

 

2 0 1 0 .  d e c e m b e r  1 3 - á n   

 

 

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 
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Tel.: 75/ 532- 019, Fax: 332-047 

e-mail: nagydorogonk@axelero.net 



 2 

 

Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi határozatokat fogadta el: 

 

 

97/2010.(XII.13.) önkormányzati határozat  

 
A lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 

polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása. 

98/2010.(XII.13.) önkormányzati határozat  az önkormányzat háromnegyed éves 

gazdálkodásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

99/2010.(XII.13.) önkormányzati határozat  az önkormányzat 2011. évi költségvetési 

koncepciójának elfogadásáról 

 

100/2010.(XII.13.) önkormányzati határozat  
az önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díjai 2011. évi 

mértékének megállapítása tárgyában 

 

101/2010.(XII.13.) önkormányzati határozat  
a köztemetőben fizetendő díjak 

mértékének felülvizsgálata tárgyában 

 

102/2010.(XII.13.) önkormányzati határozat  
a Pénzügyi Bizottság tagjának 

megválasztása tárgyában  

 

103/2010.(XII.13.) önkormányzati határozat  
a Nagydorogi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat családi napközi 

működtetésével kapcsolatos kérelme 

tárgyában  

 

104/2010.(XII.13.) önkormányzati határozat  
a Széchényi Sándor Általános Iskola és 

Óvoda pedagógiai programja 

módosításának jóváhagyásáról  

 

105/2010.(XII.13.) önkormányzati határozat  a Képviselő-testület 2011. év I. félévi 

Munkatervének elfogadásáról 

 

106/2010.(XII.13.) önkormányzati határozat  a polgármesternek a Paksi Kistérségi 

Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolója elfogadásáról 

 

107/2010.(XII.13.) önkormányzati határozat  
a polgármesternek a társulásokban 

végzett tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadásáról 
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108/2010.(XII.13.) önkormányzati határozat  
a Nagydorogi Szennyvízközmű Építő 

Víziközmű Társulat beszámolója 

tárgyában 

 

109/2010.(XII.13.) önkormányzati határozat  a Védőnői szolgálat működtetésére 

megkötött társulási megállapodás 

módosításáról  

 

110/2010.(XII.13.) önkormányzati határozat  
hozzájáruló nyilatkozat megadása a 

Nagydorog Energiapark Fejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelyének bejegyzéséhez és nevében a 

település nevének feltüntetéséhez 

 

111/2010.(XII.13.) önkormányzati határozat  
A Paks és Környéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 

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

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének  

17/2010. ( XII.16. ) 

önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzat 2010. 

évi költségvetéséről szóló 

2/2010. ( II.17. ) Ör. 

Rendelet módosításáról- 

 

Hatálybalépés napja: 

 

2010. december 17. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének  

18/2010. ( XII.16. ) 

önkormányzati rendelete. 

 

az egyes szociális és 

gyermekvédelmi tárgyú 

rendeletek módosításáról 

Hatálybalépés napja: 

 

2011. január 31. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének  

19/2010. ( XII.16. ) 

önkormányzati rendelete 

 

 

A közüzemi vízműből 

szolgáltatott ivóvízért 

fizetendő díjakról szóló 

19/2008. ( XI.27. ) Ör. 

rendelet módosításáról 

 

Hatálybalépés napja:  

2011. január 1. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének  

20/2010. ( XII.16. ) 

önkormányzati rendelete 

 

 

A helyi adókról szóló 

14/2008. ( XI.18. ) Ör. 

rendelet módosításáról 

 

Hatálybalépés napja:  

2011. január 1. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 13-án 

16.00 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  

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző 

Csonka Imre CKÖ elnök  

Domonkosné Hadi Éva gazdasági vezető, iskola 

   

 

 

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

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

 

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 

 

2./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. 

(II.17. ) ÖR. rendeletének módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról.  

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

4./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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5./ Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek 

módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6./ A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 19/2008.  

( XII.17.) ÖR. rendelet megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

7./ A helyi adókról szóló 14/2008. ( XI.18.) Ör. rendelet módosítása.  

( Írásos előterjesztés) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

8./ Javaslat szolgálati lakás és helyiség bérleti díjak mértékének emelésére, a 2011. évtől 

alkalmazandó bérleti díjak mértékének megállapítására.  

(Írásos előterjesztés) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

9./ A köztemetőben fizetendő díjak mértékének felülvizsgálata. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

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

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

11./ A Nagydorogi Cigány Kisebbségi Önkormányzat családi napközi működtetéséhez 

kapcsolódó kérelme. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

12./ A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja módosításnak 

jóváhagyása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

13./ Az önkormányzat 2011. év I. félévre szóló munkatervének elfogadása.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

14./ A polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 

tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

15./ Beszámoló a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységéről.  

( Írásos előterjesztés) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

16./ A Nagydorogi Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat beszámolója.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

17./ Parkoló kialakítása a Gyógyszertár előtt. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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18./ A Védőnői szolgálat működtetéséről szóló társulás megállapodás módosítása. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

19./ Az SWR Bauconsulting Kft. kérelme ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

20./ A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  társulási 

megállapodásának módosítása ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

  

21./ 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: Napirendként a „Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett tevékenységéről” van feltüntetve. Az 

előterjesztésben viszont a végzett tevékenységről nincs tájékoztatás. 

 

Veres Imre polgármester: A bejelentések keretén belül fogja tájékoztatni a képviselő-testületet 

a két ülés között végzett tevékenységről. 

 

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

véleménye. 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: 

 

97/2010. (XII. 13.) 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./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. 

(II.17. ) ÖR. rendeletének módosítása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: megkérdezi Bot Sándorné pénzügyi ügyintézőt, hogy a kiküldött  

írásos anyaggal kapcsolatban szóbeli kiegészítése van-e. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

Veres Imre polgármester: Az eredeti költségvetés 703 763 e Ft főösszeggel és 32 970 e Ft 

forráshiánnyal került elfogadásra. 

Az  I. rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg és a forráshiány változatlan. 

A II. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 725 862 e Ft, a forráshiány 19 290 e Ft. 

A III. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 728 444 e Ft, a forráshiány 18 442 e Ft. 

Az előirányzat módosítások saját hatáskörben történnek. Az alaprendelethez képest a  

módosításokat az előterjesztés tartalmazza. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Dobri Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse 

a Bizottság állásfoglalását. 

 

Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi 

költségvetésről szóló 2/2010. ( II.17. ) Ör. rendelet módosítását a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Jankovics Lászlóné képviselő: a 2/1. számú mellékletben a normatív támogatásnál az eredeti 

előirányzat 196 081 ezer forint, a módosított pedig 225 832 ezer Ft. 

Gondolja, hogy év közben jelentkezett valami, de szeretné tudni, hogy miből adódik az eltérés.  

A Széchényi Sándor Általános Iskola esetében az ellátottak pénzbeli juttatásánál az eredeti 

összeg 2362 ezer Ft, a módosított előirányzat viszont 3668 ezer Ft. 

Szintén az iskola esetében a dologi kiadásoknál az eredeti 10864 ezer forinttal szemben a 

módosított előirányzat 12723 ezer Ft. Mi ennek az oka? 

A kiadási jogcímeknél a televízió műsor összeállítása miért maradt ki? 

A folyóirat kiadványt is megkérdőjelezte. ( Nagydorogi Hírek ) Az újságkiadást más 

finanszírozza? 

Települési hulladékkezelésnél miért nincs előirányzat feltüntetve? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Amikor a költségvetés elkészült, akkor ezekre a 

szakfeladatokra nem volt lehetőség még tervezni. 2011. évben már az új szakfeladatoknak 

megfelelően készül a költségvetés, ami ezáltal áttekinthetőbb lesz. 

A normatíva vonatkozásában kezdéskor a Szociális Alapszolgáltatási Központ esetében még más 

önkormányzatok igényelték a normatívákat, majd át kellett venni az alapszolgáltatás 

normatíváját és ebből adódóan lett a módosítás ilyen magas. 

Az iskola esetében az ellátottak juttatását a tankönyvtámogatás összege növelte meg, a dologi 

kiadások esetében viszont a kajdacsi iskola gázelszámolása. 
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Kishonti János képviselő: Az előirányzott módosítások saját és kormányzati hatáskörben is 

történnek? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Igen mindkettőben. 

 

Kishonti János képviselő: Az 1. számú mellékletben CÉDE támogatásként 2627 ezer forint 

szerepel. A táblázatban viszont nem látja feltüntetve. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Véglegesen átvett pénzeszközökben szerepel.  

( 4/a melléklet ) 

 

Veres Imre polgármester: megkérdezi, hogy kérdése, hozzászólása, véleménye van e még 

valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem 

hangzott el. 

 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. ( II.17. ) Ör. Rendelet módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. december 17. 

 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: megkérdezi Bot Sándorné pénzügyi ügyintézőt, hogy a kiküldött  

írásos anyaggal kapcsolatban szóbeli kiegészítése van-e. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

Veres Imre polgármester: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ 

bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves 

helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 Az Önkormányzat költségvetésének 2010. harmadik negyedévi helyzetéről készített tájékoztató 

bemutatja a helyi önkormányzat előirányzatainak alakulását. 

Az önkormányzat szintű előirányzatokról valamint a teljesítésről az 1. sz. melléklet nyújt 

információt. 

Az intézményenkénti bontás a 2/1. 2/2., 2/3., 2/4.sz. mellékletekben, a beruházási, felújítási 

kiadások a 3. sz. mellékletben található. 

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege a 4/a. sz. 

mellékletben, az önkormányzat fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege a 

4/b. sz. mellékletben található. 

Az önkormányzat kiadási előirányzatai feladatonként az 5. sz. mellékletben kerültek kimutatásra. 

Összességében a bevételek 65,4 % - ban, a kiadások 67,5 %-ba realizálódtak.  A bevételek a 

tervezettnél 9,6 % -al elmaradtak a harmadik negyedévben, melynek az oka a kiegyenlítő, függő, 
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átfutó tételek. Fontos szem előtt tartani, hogy a beruházási áfa megtérülések a pályázatkezelő 

visszatartása miatt a harmadik negyedévben sem kerültek még kifizetésre az APEH részéről. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Dobri Istvánt a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse 

a Bizottság állásfoglalását. 

 

Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az 

önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A kiadási jogcímeknél a Művelődési háznál a televízió 

működtetése nem szerepel? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Külön került kimutatásra. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A művelődési ház estében a szakfeladat 47614 ezer Ft lenne- 

nem nagy az eltérés 400 ezer Ft- az időarányos, ugyanígy a dologi kiadások esetében több a 

kiadás. Mi indokolja az eltérést? 

A könyvtár esetében viszont lemaradás van a dologi kiadás vonatkozásában. A múltkor kérdezte 

a könyvvásárlásra fordítható összeget. Tudja, hogy a dologi kiadás a rezsit ész épület fenntartását 

is magába foglalja. Mégis miből adódik ez az eltérés? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A Művelődési háznál a magas költség az egyéb 

üzemeltetési fenntartási költségek és az egyéb dologi kiadások megnövekedésből adódott. 

A könyvtár esetében viszont kevesebb beszerzés történt, de az IV. negyedévben még valószínű 

történni fognak vásárlások.  

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Társadalom és szociálpolitikai juttatásoknál az előirányzat 

27140 ezer Ft, a módosítás 29097 ezer forint, a teljesítés 17248 ezer Ft. 

Milyen ellátás van ezen címszó alatt ? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Az ápolási díjak és a segélyek.  Volt olyan időszak, amikor 

az ápolási díj egy hónapban kimaradt, ami kb. 2-3 millió Ft-os tétel jelentett. 

 

Kishonti János képviselő: Az 1. számú melléklet esetében miért kevesebb a bevétel, mint a 

kiadás? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Ez még nem mérleg, csak a teljesítés. Időszaki 

elszámolásnál csak a tényleges adatok kerülnek feltüntetésre. 

 

Kishonti János képviselő: Ugyanez áll fenn a Polgármesteri Hivatal esetében is. 

Kéri, hogy az elkövetkező időszakokban a mellékletek részletesebben kerüljenek kimutatásra. 

 

Veres Imre polgármester: megkérdezi, hogy kérdése, hozzászólása, véleménye van e még 

valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem 

hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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98/2010. (XII: 13.)önkormányzati határozat 

az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat háromnegyed 

éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

4./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: megkérdezi Bot Sándorné pénzügyi ügyintézőt, hogy a kiküldött  

írásos anyaggal kapcsolatban szóbeli kiegészítése van-e. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

Veres Imre polgármester: Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. XXXVIII. 

törvény 70 §-a előírja, hogy a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó önkormányzati  

költségvetési koncepciót a polgármesternek november 30-ig  - a helyi önkormányzati képviselő-

testületi tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig -  kell a testületnek 

benyújtani. 

A Kormány rendelet szerint a koncepciót a helyben képződő bevételeket, valamint az elismert 

kötelezettségeket figyelembe véve kell összeállítani. Az összeállítás előtt át kell tekinteni az 

önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következő költségvetési évre 

vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait, figyelembe véve a Kormány 

költségvetési irányelveit, a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásait és forrásszabályozását. 

Az államháztartás egyensúlyának javításával a Kormány egyúttal biztosítja, hogy Magyarország 

teljesítse azokat a követelményeket, amelyek az euró bevezetéséhez szükségesek. Fontos cél 

továbbá a piacok és a nemzetközi szervezetek bizalmának visszaszerzése, amely önmagában 

javít a költségvetés helyzetén is. 

A tervezett bevételek és kiadások jogcímenként a 1. sz. mellékletben találhatók. 

A bevételi és kiadási tervezett főösszeg 606.661 e Ft, a forráshiány 35.278 e Ft. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Dobri Istvánt a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse 

a Bizottság állásfoglalását. 

 

Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az 

önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 

egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Hosszú távú programok vonatkozásában szeretné feltenni a 

kérdését. Ha a munkáltató 2x4 órában alkalmazna nőket, abban az esetben TB kedvezményben 

részesülne. Tervezi-e az önkormányzat ennek lehetőségét. 

 

Veres Imre polgármester: A közfoglalkoztatási terv még nem került elfogadásra. Ami biztos, 

megszűnik a közcélú és közhasznú foglalkoztatás. Az önkormányzat részére rendelkezésre fog 

állni egy keret, melyen belül a Bérpótló Juttatásosokat (BPJ ) kell foglalkoztatni, különben a 
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támogatás elveszik. 90-95 %-ban 4 órás munkavégzésre, mely 2-4 hónapra terjed ki, 

továbbá a maradék keret terhére 6-8 órában történő foglalkoztatás lehetősége lesz adott. 

Mindez a Munkaügyi Központ kiközvetítése alapján fog megtörténni. Természetesen az 

önkormányzat kíván élni ezzel a lehetőséggel. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A kormány a kisgyermekes nők alkalmazását kezdeményezi 

napi négy órában. Vajon hogyan lehet ebből megélni? Sajnos úgy érzi, hogy ennek lesz 

hátulütője is. 

 

Veres Imre polgármester: Egyezik a véleménye a képviselő asszonnyal. Sajnos a 4 órás 

minimálbérre lehet beállítani őket. 

 

Kishonti János képviselő: 2009. decemberében a 217/1998. ( XII.30.) rendeletet hatályon kívül 

helyezték a 292/2009. ( XII. 19. ) rendelet van hatályba. 

Az előterjesztésben feltüntetésre került, hogy a fejlesztési tartalék 2 millió Ft. Mire lesz fordítva 

ez az összeg? 

 

Veres Imre polgármester: Pillanatnyilag ez az összeg áll az önkormányzat rendelkezésére 

fejlesztési célra. Az előző Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert fejlesztési hitel 

felvételére. Tehát ha beruházásra kerülne sor, abban az esetben lesz eldöntve, hogy milyen 

mértékű, illetve mire vonatkozóan fog kiterjedni. 

 

Veres Imre polgármester: megkérdezi, hogy kérdése, hozzászólása, véleménye van e még 

valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

99/2010. (XII. 13.) önkormányzati határozat 

az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. 

évi költségvetési koncepcióját az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

2. A képviselő-testület – a koncepcióban foglaltakra tekintettel – a Nagydorogi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ engedélyezett létszámkeretét 2011. január 1-től 31 főben 

állapítja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Veres Imre polgármester 
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5./ Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek 

módosítása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi ) 

Veres Imre polgármester: A képviselő-testület a 2010. november 22-én megtartott ülésén 

döntött a Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ, továbbá az azt fenntartó társulás 

2011. január 30-i hatállyal való megszüntetéséről, továbbá arról, hogy az intézmény által ellátott 

feladatokat 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paksi 

Kistérségi Alapszolgáltatási Központtal kívánja elláttatni. A változásokhoz hozzá kell igazítani 

az érintett önkormányzati rendeleteket. 

 

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

véleménye. 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  

18/2010. ( XII.16. ) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 

rendeletek módosításáról. 

 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január 31. 

 

 

 

6./ A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 19/2008.  

( XII.17.) ÖR. rendelet megalkotása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Veres Imre polgármester: A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja az árak 

megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény szerint hatósági árnak minősül, melynek 

legmagasabb vagy legalacsonyabb mértékét, továbbá alkalmazásának feltételeit az önkormányzat 

határozza meg. 

A szolgáltató megküldte a 2011. évre vonatkozó javaslatát, mely egységesen 3,9 %-os 

növekedést irányoz elő. Ezzel az összeggel nőne a közmű rekonstrukciós keret összege is. 

 

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

véleménye. Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazattal a 

következő rendeletet alkotja: 
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Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

19/2010. ( XII.16. ) önkormányzati rendelete 

 

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 19/2008. ( Xi.27. ) Ör. 

rendelet módosításáról 

 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január 01. 

 

 

7./ A helyi adókról szóló 14/2008. ( XI.18.) Ör. rendelet módosítása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi ) 

 

Veres Imre polgármester: A költségvetési koncepcióhoz kapcsolódó előterjesztésben látható, 

hogy önkormányzatunk a jövő évben jelentős működési hiánnyal küzd majd. Ennek 

csökkentésére egyik mód lehet az adóemelés, természetesen annak figyelembe vételével, hogy a 

lakossági terhek is évről-évre nőnek, így a lakosság teherviselő képessége korlátozott. 

A magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában az önkormányzat csupán az adó mértékét 

valamint a kedvezmények és mentességek körét szabályozhatja. 

Tárgyévben javasolja az adó mértékeket 10.000,- Ft-ról 12.000,- Ft-ra és 8.000,- Ft-ról 10.000,- 

Ft-ra emelni, az önkormányzat kommunális célra fordítható bevételei növelése érdekében.  

A 2011. évben ezen adónem vonatkozásában az alkalmazható legmagasabb valorizációs 

adómérték 17.246,- Ft/adótárgy. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Dobri Istvánt a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse 

a Bizottság állásfoglalását. 

 

Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a helyi 

adókról  szóló14/2008. ( XI.18. ) Ör. Rendelet módosítását a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 

egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Magasnak tartja az adómérték 20 %-os emelését. Nagyon sok 

családnak gondot jelent éves szinten a kétszeri nagyobb összegben történő befizetés. Javasolja a 

részletfizetés lehetőségének biztosítását. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Jogszabály írja elő a helyi adók kétszeri befizetését. Egyedi hatósági 

eljárás során lehet kérelmezni a részletfizetést. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Nem ért egyet az emeléssel, ugyanis az a réteg, aki 

lelkiismeretesen fizette eddig is, soha semmiféle támogatást nem kapott az önkormányzattól.  

Valamelyik nap a posta előtt tárgyalt két ember, ahol az egyikük agitálta a másikat, hogy menjen 

fel az önkormányzathoz, mert most osztogatják a segélyt. Milyen összegben került kifizetésre ez 

idáig segély? 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Lehet tudni, hogy milyen mértékű lesz a 

hulladékszállítási díjemelés mértéke? 

 

Kishonti János képviselő: Nem ért egyet az emeléssel. 
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Veres Imre polgármester: A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-nek 2011. március 31. napjáig 

220,- Ft/áfa-t fizet az önkormányzat. Ezt követően a szolgáltató 269,- Ft+áfa/alkalom díjra tett 

árajánlatot. Ha ezt éves viszonylatban vesszük, akkor ez az összeg nem fedezi a szállítás 

költségét. Ha a lakosság irányában nem történik emelés, abban az esetben a többletköltség teljes 

mértékben az önkormányzat költségvetését terheli. 

Segély vonatkozásában nem tud konkrét forint összeget mondani, de a következő testületi ülésen 

megteszi. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. részéről heti szállítás 

történik. Megfigyelhető azonban, hogy nem minden esetben kerül sor a kukák hetente történő 

kihelyezésére, mivel a szelektív hulladéktárolók is rendelkezésre állnak. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az Egészségügyi  Miniszter rendelete szerint ilyen településen kötelező 

a heti szállítás. 

 

Veres Imre polgármester: Egyedi ( lakossági) szerződés kötésére is adott a lehetőség, de ezen 

esetben a szerződő félnek még plusz 30 % terhet jelentene. 

Az általuk ajánlott díj természetesen még megbeszélés tárgyát képezi. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Javasolja, az ÁNTSZ megkeresését a kétheti szállítás lehetősége 

tárgyában. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az EÜM rendelet azt veszi figyelembe, hogy a település adott területe 

milyen lakóövezethez tartozik. Nagydorog egyéb lakóövezet, ahol kötelező a heti egy szállítás. 

Természetesen levélben megkeresésre kerül az illetékes ÁNTSZ. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mi a következménye, ha kéthetente történik a szállítás? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Természetesen bírságolás. A kormány előtt tervben van a 

hulladékgazdálkodási törvény, mely alapján majd új rendeletet kell alkotni. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Nincs a képviselő-testület döntéskényszerben, hiszen a 

KVG ZRT-vel a szerződés 2011. március 31-ig szól. 

 

Dobri István képviselő: Három éve volt számlálás Nagydorogon. Azt követően a szerződésben 

foglaltak alapján 700 ingatlan után került megállapításra a díj. Ezen összegben természetesen a 

kihelyezett konténerek is szerepelnek. 

 

Kishonti János képviselő: Javasolja, hogy halasszák el a döntést a napirendi pont tárgyában. 

 

Dobri István képviselő: Tisztában kell lenni azzal, hogy nagyon kevés helyen van kommunális 

adó. Külön megállapításra kerül a kommunális adó és külön a hulladékszállítási díj, ami még 

nagyobb terhet ró a lakosságra. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy maradjon a tavalyi díj és 

legyen megállítva hulladékszállítási díj pluszként? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Nem ilyen egyszerű ebben határozni. Egyelőre a helyi adókról szóló 

rendelet vonatkozásában kell döntést hoznia a képviselő-testületnek. 
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Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése, hozzászólása, 

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

 

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

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal a következő 

rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

20/2010. ( XII:16. ) önkormányzati rendelete 

 A helyi adókról szóló 14/2008. ( XI.18. ) Ör. Rendelet módosításáról 

 

 A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január 1.  

 

 

8./ Javaslat szolgálati lakás és helyiség bérleti díjak mértékének emelésére, a 2011. évtől 

alkalmazandó bérleti díjak mértékének megállapítására.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Tekintettel arra, hogy sem az önkormányzati bérlakások, sem a nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek száma nem éri el a 20-at, a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

79. §-ának (2) bekezdése alapján az önkormányzat a lakások, helyiségek bérbeadásának, 

elidegenítésének feltételeiről nem köteles rendeletet alkotni. 

Mivel az önkormányzat külső, az önkormányzattal jogviszonyban nem álló személyek részére 

bérbe adható lakásállománnyal nem rendelkezik, a szolgálati – azaz az önkormányzati 

feladatokat ellátó dolgozók lakhatásának megoldását célzó – lakások bérleti díjai határozati 

formában is rögzíthetők, mivel „kifelé ható” kötelezettség megállapítására nem kerül sor 

ezekben. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Dobri Istvánt a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse 

a Bizottság állásfoglalását. 

 

Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szolgálati 

lakás és helyiségekre vonatkozó bérleti díjak mértékének emelésére, a 2011. évtől történő 

alkalmazandó bérleti díjak mértékére vonatkozó javaslatot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és 

egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Kishonti János képviselő: Az önkormányzat a lakások, helyiségek bérbeadásának, 

elidegenítésének feltételeiről nem köteles rendeletet alkotni. Ez mit jelent? 

dr. Sátor Vera jegyző: Ha sem az önkormányzati bérlakások, sem a nem lakás céljáró szolgáló 

helyiségek száma nem éri el a 20-at, akkor nincs rendeletalkotási kötelezettség. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A Rendőrőrs épülete miért van rossz állapotban? 

 

Veres Imre polgármester: Külső és belső felújítások is szükségesek lennének. 
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Az idei évben 3,5 millió Ft-ot kapott a rendőrőrs megyei szinten, melyből kisebb 

felújítások történtek. Az önkormányzat a munkálatok elvégzésében közhasznú dolgozók 

biztosításával vette ki a részét. 

A tavalyi évben már szóba került, hogy annyira sok a kiadás a rendőrőrs részéről, hogy nem 

biztos, hogy központilag fenn tudják tartani. Ezért nem tesz javaslatot a bérleti díj emelésére.  

Közérdek, hogy megmaradjon Nagydorogon a rendőrőrs. 

 

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

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

100/2010. (XII. 13.) önkormányzati határozat  

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 

díjai 2011. évi mértékének megállapítása tárgyában 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 1-jétől a 

tulajdonában álló 

- szolgálati bérlakások bérleti díját      120 Ft/m
2 

/hó, 

- nem lakás céljára szolgáló helyiségek (garázsok) bérleti díját  130 Ft/m
2 

/hó  

mértékben állapítja meg. 

2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja irányár, annak összegében a bérbeadó 

és a bérlő szabadon állapodnak meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert hogy az 1. pontban foglaltakról jelen 

határozat kivonatának megküldésével a bérlőket értesítse. 

Határidő: az 1. pont vonatkozásában: 2011. január 1. 

a 3. pont vonatkozásában: az ülést követő 15 napon belül 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

 

9./ A köztemetőben fizetendő díjak mértékének felülvizsgálata. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának 

(4) bekezdése a települési önkormányzatok kötelező feladataként nevesíti a köztemető 

fenntartását. 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét a 

Református Egyházzal 2001. november 30. napján megkötött megállapodás alapján a református 

temetőben teljesíti, úgy, hogy az egyház köztemetés céljára a temetőben temetkezési helyet 

biztosít. Ezen temetkezési helyek vonatkozásában az önkormányzatot (nem az egyházat) terhelik 

a törvényben meghatározott kötelezettségek. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. 
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A jelenleg érvényes díjtételek a temetőről és a temetkezésről szóló 8/2000. (XI. 1.) ÖR. 

rendelet mellékletében lettek megállapítva 2008. december 15-én. 

A fenti díjtételek módosítását tárgyévben nem javasolom, ugyanis évek óta nem volt köztemetés. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Dobri Istvánt a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse 

a Bizottság állásfoglalását. 

 

Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 

köztemetőben fizetendő díjak mértékének felülvizsgálatát a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 

egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Köztemetés Nagydorogon nem volt, de itt a sírhelyek áráról van 

szó. 

 

Dobri István képviselő: Az önkormányzatnak, mivel nincs köztemetője, valamelyik felekezettel 

szerződést kell kötnie arra az esetre, ha köztemetés adódna.  

 

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

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

101/2010. (XII.12.) önkormányzati határozat 

a köztemetőben fizetendő díjak mértékének felülvizsgálata tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetőben fizetendő díjak 

mértékét felülvizsgálta, annak eredményeként a temetőről és a temetkezésről szóló 8/2000. (XI. 

1.) ÖR. rendeletét módosítani nem kívánja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

10./ A Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Az érintett hozzájárult a napirendi pont nyilvános ülésen való tárgyalásához, hozzájáruló 

nyilatkozata 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 (a továbbiakban: Ötv.) 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 
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alpolgármester, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a képviselő-testület 

hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja.  

 

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-).  

A  javasolt jelölttel egyeztetett a bizottsági tagság elfogadása tárgyában. Ezt követően javaslatot 

tesz a Pénzügyi Bizottság tagjára Domonkosné Hadi Éva - mint külsős tag- személyében.  

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A jelöltet régóta ismeri és dicsérni tudja, hiszen csak jót hallott 

róla és az általa elvégzett munkáról. Ettől függetlenül úgy gondolja, hogy nem könyvelőre, 

hanem Pénzügyi Bizottsági tagra van szükség. Továbbá nem biztos abban, hogy a falu érdekeit 

tudja képviselni a felettesével szemben.  

 

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

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

102/2010. (XII. 13.) önkormányzati határozat  

a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása tárgyában  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Domonkosné Hadi Éva-t a 

Pénzügyi Bizottság tagjává megválasztja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

11./ A Nagydorogi Cigány Kisebbségi Önkormányzat családi napközi működtetéséhez 

kapcsolódó kérelme.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Nagydorogi Cigány Kisebbségi Önkormányzat két kéréssel fordult 

a képviselő-testülethez. A Tízen Túliak Egyesülete, mely nagydorogi roma civil szervezet 2011-

től családi napközit szeretne működtetni a településen. A gyermekek napközbeni ellátásának 

minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő 

gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai 

ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. A 

családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali 

felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek 

számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. A családi napközi működhet az 

ellátást nyújtó saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben. A családi napköziben 
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húszhetestől tizennégy éves korig gondozható gyermek. A civil szervezet együttműködési 

megállapodást kötött a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal (CKÖ), így a családi napközi 

beindításához szükséges helyiség a CKÖ helyiségében lenne kialakítva, úgy, hogy a CKÖ 

továbbra is használni tudná a testületi feladatai ellátására. Mivel azonban ezen helyiség 

tulajdonosa Nagydorog Nagyközség Önkormányzata, a képviselő-testület tulajdonosi 

hozzájárulása is szükséges ahhoz, hogy a civil szervezet a családi napközire működési engedélyt 

kaphasson, ami az ezen címen igénybe vehető normatíva lehívásának feltétele. A másik kérésük 

arra irányul, hogy mivel a családi napközi működtetésére együttműködési megállapodást kötött 

CKÖ tárgyévi működési támogatása még nem érkezett meg, így jelenleg költségvetéssel sem 

rendelkeznek, az önkormányzat megelőlegezné a családi napközi beindításához szükséges 

tanfolyam díját 4 fő részére, ami 160.000,- Ft kiadást jelentene azzal, hogy a CKÖ működési 

támogatásának megérkezését követően ezt visszajuttatnák az önkormányzatnak. 

Szabó J. Csabáné képviselő: Körülbelül két évvel ezelőtt felmerült már ez az igény három év 

alatti gyerekek esetében. Akkor nem volt rá anyagi fedezet, ugyanis ennek a kivitelezéséhez elég 

sok pénz kell. Van erre igény és hosszú távon működni fog? 

 

Baloghné Orsós Katalin CKÖ elnökhelyettes: Van rá igény.  

Két csoport indulna 7 fővel:  

- délelőtt, ami a gyermekfelügyeletet jelentené. 

- délután, ami iskolán kívüli programok szervezésére vonatkozna. 

A családi napközi hét gyermek ellátást szorgalmazza, mely nem az iskolai napközi hátráltatását 

jelentené. Étkeztetéssel nem kívánnak foglalkozni. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Ez négy embernek munkát biztosít?  Lesz két csoportra való 

gyerek? 

 

Baloghné Orsós Katalin CKÖ elnökhelyettes: A normatíva már öt gyermek esetén kérhető, és 

bízik benne, hogy a négy fő számára is biztosított lesz a munka. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A CKÖ helyiségében lenne a családi napközi? 

Hogyan lehet a CKÖ munkáját, illetve a napközit egy helyiségben működtetni. 

 

Csonka Imre CKÖ elnök: Két helyiségből áll az iroda. Az egyikben működne a testület, a 

másikban pedig a családi napközi. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Gondolja, hogy átalakításra szükség lesz? 

 

Csonka Imre CKÖ elnök: Minimális átalakítás elegendő. 

 

Dobri István képviselő: Hány fővel tárgyaltak és mennyire előrehaladottak ezek a tárgyalások? 

 

Baloghné Orsós Katalin CKÖ elnökhelyettes: Konkrétumot még nem tud mondani, ugyanis 

először szükséges a helyiség biztosítása. 

 

Kishonti János képviselő: Dicséretes dolog, hogy valami elindult a részükről. 160.000,- Ft-ot 

kér a CKÖ működési célokra, melyet javasol elfogadni. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ha körbejárták a családi napközi működésével kapcsolatos 

dolgokat, akkor javasolja az elfogadását. Az önkormányzat anyagi támogatást ezen a téren 

biztosítani nem tud. Biztosan segítség lenne a szülők számára- amíg ügyet intéznek-, ha egy-két 

órára ellátják a gyerekeket.  
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Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése, hozzászólása, 

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

103/2010. (XII. 13.) önkormányzati határozat  

a Nagydorogi Cigány Kisebbségi Önkormányzat családi napközi működtetésével 

kapcsolatos kérelme tárgyában  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosként 

hozzájárul, hogy a Nagydorogi Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a 

Polgármesteri Hivatal melléképületében biztosított 19,22 m
2
 nagyságú helyiségben a 

Tízen Túliak Egyesülete a Nagydorogi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 

együttműködve családi napközit működtessen. 

2. A képviselő-testület a 2010. évi költségvetése terhére 160.000,- forintot működési célokra 

átad a Nagydorogi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak azzal, hogy a kisebbségi 

önkormányzat a 2010. évi, amennyiben az megfelelő fedezetet nem nyújt, legkésőbb a 

2011. évi általános működési támogatás számlára érkezését követő munkanapon köteles 

ezen összeget Nagydorog Nagyközség Önkormányzata költségvetési elszámolási 

számlájára visszautalni. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

 

12./ A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja módosításnak 

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 a pedagógiai program 

kivonatát. A mellékelt áttekintő táblázat tartalmazza, hogy a dokumentum milyen döntést igényel 

a fenntartó részéről, mely jogszabályhely alapján, illetve a jóváhagyáshoz milyen lépésekre van 

szükség. A szakértői vélemény a fenti programra vonatkozóan megérkezett. Mindezek 

figyelembe vételével javasolja a dokumentum jóváhagyását. 

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

véleménye. Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

104/2010. (XII. 13.) önkormányzati határozat  

a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda pedagógiai 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 pedagógiai programját jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

13./ Az önkormányzat 2011. év I. félévre szóló munkatervének elfogadása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre 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. 

 

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

véleménye. Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

105/2010. (XII. 13.) önkormányzati határozat  

a Képviselő-testület 2011. év I. félévi Munkatervének elfogadásáról 

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

2011. év I. félévi 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:  Veres Imre polgármester 

a 2. pont vonatkozásában: dr. Sátor Vera jegyző 
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14./ A polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 

tevékenységéről.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása 

rögzíti, hogy a Társulási Tanács tagjai beszámolnak képviselő-testületeiknek a Társulási 

Tanácsban végzett tevékenységükről, melyek részletezését az előterjesztés tartalmazza. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Kéri polgármester urat, hogy pár szóban szóljon a pályázaton 

megnyert kisbuszról, ugyanis a faluban már többen érdeklődnek ez ügyben. 

 

Veres Imre polgármester: A kisbusz megpályáztatása a Paksi Kistérségi Társulás keretén belül 

történt, egy IVECO 21 személyes buszt nyertünk. A közbeszerzési eljárás viszont elhúzódott, 

ugyanis az első közbeszerzés eredményét az egyik pályázó megkifogásolta, ezért új kiírásra volt 

szükség, ami természetesen hátráltatja az üzembe helyezés időpontját. 

Kishonti János képviselő: Főállású vagy mellékállású alkalmazottal lesz üzemeltetve a busz? 

Veres Imre polgármester: Mindenkiképpen főállású, lehetőleg nagydorogi lakost szeretnénk 

alkalmazni Mivel szombaton és vasárnap is használatban lesz a busz, váltósofőr felvétele is 

tervbe van. 

Jankovics Lászlóné képviselő: Minden napos használatban lesz a busz? 

Veres Imre polgármester: Igen. Elsősorban az iskolai feladatok ellátásra, de időközben 

természetesen egyéb feladatok is megoldásra kerülnek. 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Ha civil szervezet kívánja igénybe venni, abban az 

esetben bérleti díj kerül megállapításra? 

Veres Imre polgármester: Van elképzelés róla, de ezt majd a képviselő-testület hatásköre lesz 

eldönteni. 

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

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
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106/2010. (XII. 13.) önkormányzati határozat  

 

a polgármesternek a Paksi Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolója elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a Paksi 

Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

 

15./ Beszámoló a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységéről.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 

1997. évi CXXXV. törvény 6. §-ának (4) bekezdése értelmében a polgármester a 

megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább évente egyszer beszámol a képviselő-

testületének a törvény hatálya alá tartozó társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 

társulási cél megvalósulásáról, melyek részletes ismertetését az előterjesztés tartalmazza. 

 

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

véleménye. Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

107/2010. (XII. 13.) önkormányzati határozat  

a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a 

társulásokban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Veres Imre polgármester 



16./ A Nagydorogi Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat beszámolója.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: A Nagydorogi Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat Intéző 

Bizottsága nevében tájékoztatja a képviselő-testületet a társulat eddigi munkájáról és 

működéséről. A tegnapi kormányülésen a 2. forduló vonatkozásában elhalasztották a döntést- 

nem csak Nagydorog vonatkozásában- ugyanis további kérdések feltételére fog sor kerülni 

bírálati szempontból. 

 

Kishonti János képviselő: Varsád, Szakadát vonatkozásában a szennyvíz beruházás 80-90 

ezer Ft-ból megoldható, amíg Nagydorogon 200-260 ezer Ft-ból Miből adódik az eltérés? 

Továbbá a Víziközmű elkészülte után 5 éven belül 95%-os rákötöttséget kell biztosítani 

ahhoz, hogy az EU-s támogatás visszafizetésére ne kötelezzék az önkormányzatot. Hogyan és 

mikor került sor a lakosság tájékoztatására a rákötés határideje vonatkozásában? 

 

Veres Imre polgármester: Szakemberek felmérték a helyszínt és Nagydorog településen ez a 

költségvetés alakult ki. Szakadát és Varsád vonatkozásában nem tud választ adni. 

Az öt éven belüli rákötés a szándéknyilatkozaton - melyen a lakosság nyilatkozott a 

csatakozásról- feltüntetésre került. Aki öt éven belül nem teljesíti a feltételeket, talajterhelési 

díjat kell fizetnie. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A gazdasági társaságok száma, melyek aláírták a belépési 

szándéknyilatkozat 5, akik nem, az pedig 43. Miért zárkóztak el ennyire? 

A lakosság egy része LTP formájában fizeti be az érdekeltségi hozzájárulást. Ők 

folyamatában fizetik a 700,- Ft-ot is? 

Ezen felül nagyon sok családot érint a további beruházás, ami a csonktól történő bekötést 

foglalja magába. Miért volt szükség a gyors befizetésre, ha a második fordulót még nem 

nyerte meg az önkormányzat? 

 

Veres Imre polgármester: Az előterjesztésben az alakuló ülés adatai szerepelnek. 

A vállalkozók nagy részre ezt követően a Polgármesteri Hivatalban aláírta a 

szándéknyilatkozatot, illetve be is fizette az érdekeltségi hozzájárulást. 

A LTP vonatkozásában a 700,- Ft befizetése időarányosan a szerződés megkötésével történik. 

A befizetésekről a későbbiekben az Intézőbizottság és a Felügyelőbizottság hozott egy 

határozatot, mely 2010. november 30-ig meghosszabbításra került. 

Érdekeltségi hozzájárulásként befizetett összeg lekötésre került a számlavezető banknál, ami a 

Víziközmű Társulat tulajdonát képezi. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mennyi a valószínűsége, hogy Nagydorog elnyeri ezt a 

pályázatot? 

 

Veres Imre polgármester: Véleménye szerint 99.99 %. 

 

Kishonti János képviselő: Az Intézőbizottság 10/2010-es határozatban kimutatott összeg az 

önrészt jelenti? 

Ugyanis ha egy főre visszaszámol, abban az esetben a befizetendő érdekeltségi hozzájárulás 

150 ezer Ft/ingatlanra jönne ki. Akkor mire fizet a lakosság 200 ezer, illetve 260 ezer 

forintot? 
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Veres Imre polgármester: Az 1107 érdekeltségi egység már nem a tényleges adat, ugyanis 

későbbiek folyamán kiderült, hogy nagyon sok pincehelyiség lett beleszámolva. Mivel így 

csökkentésre volt szükség, ezért a képviselő úr által történt érdekeltségi hozzájárulásra 

vonatkozó számítások nem a valóságot tükrözik. 

 

Kishonti János képviselő: A módosítások végett akkor a százalékos arányok is változtak? 

 

Veres Imre polgármester: Természetesen igen, de a csökkenés által a 75 %-os támogatottság 

még magasabb arányt képvisel. A következő testületi ülésen beszámol a jelenleg érvényes 

számszaki adatokról. 

 

Kishonti János képviselő: A 700,- Ft kamatnak minősül? 

 

Veres Imre polgármester: Igen. 

 

Kishonti János képviselő: Aki három év, vagy tíz év alatt törleszt, annak miért nem kell 

kamatot fizetnie?  

 

Veres Imre polgármester: Az Intézőbizottság úgy döntött, hogy aki egy összegben, illetve 

három év alatt fizeti be az érdekeltségi hozzájárulást, az kamatmentesen történik. 

Aki viszont 74 hónap, valamint tíz év alatt törleszti, - mivel ennek arányában hitelt kell 

felvenni- annak kamatot kell fizetni. Ezért fizetnek a tíz éves futamidőre vonatkozóan éves 

szinten 26 ezer forintot. 

 

Kishonti János képviselő: A szándéknyilatkozaton szerepelt, hogy a lakosság érdekeit azon 

személy képviselje, aki a belépési nyilatkozat tárgyában megkereste. Abban az esetben, ha az 

aktivisták nem kerültek be az Intézőbizottságba, akkor a megbízók érdekeit ki képviseli? 

 

Veres Imre polgármester: Az a meghatalmazás az alakuló ülésen való képviseletre 

vonatkozott. 

 

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

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  2 ellenszavazattal és  tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

 

108/2010. (XII. 13.) önkormányzati határozat  

a Nagydorogi Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat beszámolója tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorogi 

Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat beszámolóját tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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17./ Parkoló kialakítása a Gyógyszertár előtt. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Mivel megérkeztek a korábban kért előzetes, költségbecslési célú 

árajánlatok a Gyógyszertár előtti parkoló kialakításával kapcsolatban, a várható költségek 

ismeretében döntést kell hoznunk arról, hogy a beruházást meg kívánjuk-e valósítani a 

közútkezelői hozzájárulás szerinti formában.  

Amennyiben igen, úgy szükséges az ennek fedezetére szolgáló összeg beállítása a 2011-es 

költségvetésbe.  

Döntéshozatal előtt tisztában kell lenni azonban azzal, hogy a beruházás fedezete – a 2011. 

évi költségvetési koncepció előzetes adatainak tükrében – csak fejlesztési hitel lehetne, mivel 

fejlesztésre számottevő szabad pénzeszközök nem fognak rendelkezésre állni. Tárgyi ügyben 

a fejlesztés célára bevonandó külső forrásként a hitel mellett esetlegesen az érdekelt 

vállalkozók részéről történő anyagi hozzájárulás jöhetne szóba. 

Mindenesetre mérlegelni kell, hogy egy – a képviselő-testület korábbi döntésének 

megfelelően - ideiglenesre tervezett beruházás miatt érdemes-e hitelt felvenni? (Vagy 

ismételten felül kell vizsgálni a képviselő-testület 84/2008. (X.20.) Öh. számú határozatában 

foglaltakat.) Az előzmények az előterjesztésben részletezésre kerültek. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A határozati javaslatokat áttekintve egyiket sem tudja 

elfogadni. Egyetlen esetben sem látja azt, hogy olyan megoldás lenne, mint a Györkönyi úton 

a Polgármesteri hivatal, vagy a Református templom előtti rész esetében. Sajnos mindkét 

oldalon megállnak az autók, és sok közlekedő személyt érint. Levezetésre került, hogy milyen 

sokba kerülne a kiépítés. Szerinte csak egy leállósávot kellene biztosítani, nem parkolót. 

Nagydorogon mekkora az esélye a kerékpárút megépítésének, mivel két kerülő úton is 

megközelíthető az iskola? 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Örömmel vette, hogy az előterjesztésben az előzmények 

ilyen részletezéssel szerepelnek. Klasszikus példa arra, hogyan nem lehet valamit megoldani. 

Egyetért Hosnyánszki Jánosné képviselő asszonnyal. Nem szükségszerű parkoló megépítése, 

csak biztosítani kell megállás lehetőségét. 

 

Kishonti János képviselő: A 2010. júniusi 17-i levelében a Magyar Közút Kezelő Kht.  

tájékoztatta az önkormányzatot a lehetőségekről. A későbbiekben viszont érkezett egy újabb 

hozzájárulás az ideiglenes kiépítés vonatkozásában. 

Veres Imre polgármester: A parkoló kialakítását meg kellett terveztetni, majd ezt a tervet 

benyújtani  a Közútkezelő Kht. Igazgatóságához. Ezt követően került sor a mellékletként 

csatolt hozzájáruló nyilatkozat megküldésére. 

Kishonti János képviselő: Mire érkeztek ezek az árajánlatok? 

Veres Imre polgármester: A Juhász Terv Bt. által megküldött tervekre vonatkozóan, ami a 

végleges kialakítást tartalmazza. 
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Kishonti János képviselő: A számítások, illetve az árajánlatok alapján 6,5 millió forintba 

kerülne a parkoló. A parkoló határvonalát követően nem valósítható meg a kerékpár út? 

Illetve az ideiglenes jelleggel történő kialakításra milyen árajánlat vonatkozik? 

Veres Imre polgármester: Mind a végleges, mind az ideiglenes leállóhely kialakítására 

ugyanaz az ár érvényes, ugyanis abban az esetben, ha kerékpárút kialakítására a későbbiekben 

sor kerülne,  akkor a parkolót ugyan el kell bontani, de mindaddig meg kell felelnie a 

feltételeknek. 

Böndörné Jaksa Judit polgármester: A kerékpárúttal kapcsolatos elképzelésünket kell 

átgondolni. 

Veres Imre polgármester: A kerékpárútra vonatkozó pályázat öt alkalommal került 

beadásra, ebből négyszer elbírálásra, illetve elutasításra az alábbiak miatt:  

1. Forráshiány 

2. Fedett burkolatok kifogásolása 

3. Irinyi és a Jókai utcán is megközelíthető az iskola 

4. forráshiány+ jogszabályi változásokra hivatkoztak. 

 

Dobri István képviselő: a legtöbb gond a fajlagos költséggel volt. A 800 méter kerékpárút 

kb. 50 millió forintba került volna a település adottsága végett. 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ki kezdeményezte azt, hogy ott ne lehessen megállni? 

Veres Imre polgármester: Az előző képviselő-testületen belül egy képviselő. 

Jankovics Lászlóné képviselő: A györkönyi úton miért lehetett megoldani a felújítást? 

Veres Imre polgármester: Nem főközlekedési út. 

Kishonti János képviselő: A Közútkezelő Kht. nem végezné el a kövezést? 

Veres Imre polgármester: Levélben meg fogja keresni őket. 

Kishonti János képviselő: A Közútkezelő Kht is bevállalhatna bizonyos munkákat, ugyanis 

az Önkormányzat is elvégzi a kisebb útburkolati hibák kijavítását. 

Veres Imre polgármester: A gyalogátkelőhely esetében is az egyik oldalt felkövezték a 

másik részét már az önkormányzatnak kellett elvégeznie, ami 80-90 ezer Ft-ba került. 

Kishonti János képviselő: Bizonyára az érintett vállalkozók is vállalnának anyagi részt a 

kivitelezés költségéből. 

Veres Imre polgármester: Felveszi a vállalkozókkal a kapcsolatot. 

Kishonti János képviselő: A kerékpárút a másik oldalon nem kivitelezhető?  

Dobri István képviselő: Nagyon nagy a szintkülönbség, illetve keskeny a szakasz. 

 

A képviselő-testület a napirendi pont érdemében nem határozott. 
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18./ A Védőnői szolgálat működtetéséről szóló társulás megállapodás módosítása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

  

Veres Imre polgármester: Pusztahencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kezdeményezte a Védőnői szolgálat közös működtetésére 2005. március 22-én 

Pusztahencsével és Bikáccsal megkötött határozott időtartamra szóló társulási megállapodás 

hatályának 2012. december 31-ig történő meghosszabbítását. 

 

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

véleménye. Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

109/2010. (XII. 13.) önkormányzati határozat  

a Védőnői szolgálat működtetésére megkötött társulási megállapodás módosításáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 

működtetésére Bikács Község Önkormányzata Képviselő-testületével és Pusztahencse 

Község Önkormányzata Képviselő-testületével 2005. március 22-én megkötött társulási 

megállapodás módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

 

 

19./ Az SWR Bauconsulting Kft. kérelme 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Veres Imre polgármester: A képviselő-testület által korábban már megvitatott leendő 

energiapark létrehozásához a beruházó egy új, nagydorogi székhelyű céget hozna létre.  

Az SWR Bauconsulting Kft. nevében a dr. Kerekes Ügyvédi Iroda (8000 Székesfehérvár, 

Piac tér 30. II/2.) 2010. december 8-án e-mailben kérte az SWR által alapítandó kft. 

(Nagydorog Energiapark Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság) cégbejegyzéséhez 

szükséges székhely hozzájáruló nyilatkozatot (azaz, hogy székhelyként a Polgármesteri 

Hivatal épülete kerülhessen bejegyzésre), továbbá kérte a képviselő-testület hozzájárulását 

ahhoz, hogy a kft. a cégnevében a település nevét használhassa. Az alapítandó céggel 

kapcsolatban a meghatalmazott ügyvédtől kértünk tájékoztatást, melynek alapján az 

előterjesztésben feltüntetett adatokkal kerülne sor a Kft-é megalapítására. A székhelyként 

történő bejegyzés az ingatlan használatával kapcsolatban semmiféle jogcímet nem keletkeztet. 
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Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése, hozzászólása, 

véleménye. Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

110/2010. (XII. 13.) önkormányzati határozat  

hozzájáruló nyilatkozat megadása a Nagydorog Energiapark Fejlesztő Korlátolt 

Felelősségű Társaság székhelyének bejegyzéséhez és nevében a település nevének 

feltüntetéséhez 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az SWR Bauconsulting Kft. 

(Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 08-09-015578 Székhely: 9400 Sopron, Templom u. 

3. 1/1. Képviseletre jogosult neve: Johann Oskar Gangl) kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a 

kérelmező által megalapítandó Nagydorog Energiapark Fejlesztő Korlátolt Felelősségű 

Társaság cégnevében Nagydorog település nevét használhassa, továbbá székhelyként a 

cégbíróságon az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Kossuth L. u. 81. szám alatti 

ingatlan címét jegyeztesse be. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

20./ A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  társulási 

megállapodásának módosítása 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Paks Város Önkormányzata Nagydorog és még másik 5 település, 

Bölcske, Györköny, Pusztahencse, Madocsa és Gerjen csatlakozásával pályázatot nyújtott be 

a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt, KEOP – 7.1.1.1 és KEOP-2009-

1.1.1 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című 

pályázati felhívásra. A képviselő-testület 2010. június 28-án megtartott ülésén fogadta el a 

Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodását.  

 

A pályázat kétfordulós, jelenleg az első forduló lebonyolítása zajlik, melynek része a II. 

fordulóhoz szükséges projektdokumentáció, műszaki tervek elkészítése, közbeszerzési 

dokumentációk kidolgozása, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek 

bonyolítása. Az előkészítés a Támogatási Szerződés szerint 2011. 08. 12-én zárul le, a 2. 

fordulós pályázatot viszont már előtte benyújtjuk. A megvalósításhoz szükséges önerő 

Nagydorog esetében várhatóan nettó 61.501.394,- Ft lesz, mely a projektönerő 8,87 %-ának 

megfelelő összeg, a teljes projektköltség várhatóan nettó 1.733.540.761,- Ft. Az önerő 

megosztása a társulásban résztvevő önkormányzatok lakosságszáma arányában történt. Az áfa 

vonatkozásában, mivel az visszaigényelhető lesz, önerővállalásra nem kell sort keríteni. 

Jankovics Lászlóné képviselő: Miből kerül ez kifizetésre? 
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Veres Imre polgármester: Fejlesztési hitelből. Olyan szerződés aláírására került sor, 

melyből nincs visszaút. 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ki fizeti vissza? 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata. 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mi az üzlet ebben a Nagydorogi Önkormányzatnak? 

Veres Imre polgármester: Nem vették be Nagydorogot a Kaposvári Hulladékgazdálkodási 

rendszerbe. Ezért szükségszerű Pakssal közösen kialakítani ezt a rendszert. A következő tíz 

évben biztosított lesz a Paksra történő hulladékszállítás. 

Kishonti János képviselő: Tíz évig működik és azt követően mi fog történni? 

Veres Imre polgármester: Ebben az összegben már benne van az újabb tíz évre vonatkozó 

hulladékszállítás biztosítása is. 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Van esély arra, hogy önerőre lehet pályázatot benyújtani? 

Veres Imre polgármester: A Duna-Mecsek Alapítványhoz nyújtható be önerőre pályázat be, 

de az ő támogatási lehetőségük is véges. 

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

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. számú határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület, 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

111/2010. (XII.13.) önkormányzati határozat 

A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paks és Környéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Veres Imre polgármester: Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2. számú határozati 

javaslatot támogatni szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 

polgármester által előterjesztett 2. számú határozati javaslatot nem támogatta. 

 

Bejelentések 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Dr. Papp Tivadar körzetéhez tartozó beteg megkereste az 

ügyben, hogy nem lenne-e megoldható, hogy a havonta vérvételre járó betegek esetében a  vér 

levétele helyben történjen meg? Több beteget is érintene, akinek körülményes és költséges 

havi szinten beutazni Paksra. 

A Lőrinci út esetében szükségszerű lenne a járda felújítása. 

A novemberi testületi ülést követően elhangzott, hogy miért a testület előtt került sor az 

ebéddel kapcsolatos felvetésekre. Mindössze azért, mert egy képviselő a testület előtt 

képviselheti a lakosság érdekeit. 

 

Hosnáynszki Jánosné képviselő: Továbbra is célszerűnek tartaná a járdák, parkolók 

karbantartására vonatkozóan egy intézkedési terv elkészítését, és akár a későbbiekben ezen 

hibák pályázaton történő felújítását. Javasolja egy feltérképezés elkészítését, melyet az 

önkormányzat emberei végeznének el. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 

folyamatban van az adventi rendezvény, mely ez idáig nagy érdeklődést váltott ki. Vasárnapi 

nap folyamán kerül sor a katolikus templomban megtartandó adventi koncertre, mindenkit 

szeretettel vár. 

Továbbá megszervezésre került a Julianus karácsonya, minek lényege egy gyűjtési akció a 

nehéz sorsú családok részére. Adományok leadására az Alapszolgáltatási Központban lesz 

lehetőség. 

 

Dobri István képviselő: A Borbély tónál, illetve az Orosz emlékműnél ki van helyezve az 

behajtani tilos tábla. Elvileg a KRESZ módosítás során ezen tiltásokkal kapcsolatban 

változások történtek. Kéri, hogy nézzenek utána, ugyanis a tiltó tábla ellenére sokan 

kerékpároznak arra, mely így eléggé balesetveszélyes. 

 

Kishonti János képviselő: Kiosztásra került a tavalyi évben benyújtott kérelme a 

földvásárlás vonatkozásában. Tájékoztatja a képviselő-testület a megvásárlandó területek 

nagyságáról, valamint azok hasznosíthatóságáról. Elmondja továbbá, hogy mindez a 

beadvány mellékletét képezte. Ezen kívül hivatalos árakat kért a Nemzeti Földalaptól, és ez 

alapján nyújtotta be vételi szándékát. Nem érti, hogy ez miért volt tisztességtelen ajánlat? 

 

Dobri István képviselő: Javasolja, hogy amíg képviselő valaki addig ne nyújthasson be 

semmiféle vásárlási kérelmet. 

 

Kishonti János képviselő: Erre a törvény nem ad lehetőséget. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Mindenkinek joga van a vásárlásra. Ezt a képviselő-testület nem 

zárhatja ki. 

 

Veres Imre polgármester: Folyik a járdák állapotának a felmérése. A kátyúk ideiglenes 

jelleggel megoldásra kerültek. A Damjanich utcában a fagyökér feltörése megtörtént. 

Árkok, vízelvezetések szintezése, ereszek tisztítása folyamatos. 
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A faágak levágásának felmérésére is sor került, de van, ahol speciális eszközre van szükség a 

munkálatok elvégzéséhez. (Iskola kerítés mellett fa esetében) 

Az ünnepi díszvilágítás elkészült. 

Tóth Ferenc országgyűlési képviselő úr a házasságkötő teremben fogadóórát tartott. A 

legközelebbi fogadóóra megtartására a Polgármesteri Hivatal épületében kerül sor. 

A tengelici Kolbásztöltő fesztiválon Nagydorog Nagyközség képviseltette magát. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az adók teljesítése 105 %-os. Úgy látja, hogy a 

köztisztviselők önállóan és maradéktalanul ellátják a munkájukat. Javasolja egyszeri jutalom 

kiosztását mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak vonatkozásában. 

Hogyan került az Industria Invest Nagydorogra? 

Szeretne tájékoztatást kapni a továbbtanuló főiskolások támogatásáról az önkormányzat és az 

intézmények vonatkozásában. ( költségtérítés, szabadság, útiköltség biztosítása) 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Mivel a köztisztviselők jutalmazása a jegyző hatásköre, ezért erre a 

kérdésre ő válaszol. Természetesen meg van elégedve a kollegáival. A tavalyi évben végzett 

munkájáért három fő kapott jutalmat, kettő nagydorogi és egy sárszentlőrinci köztisztviselő. 

Az ide év vonatkozásában még nem döntötte el, hogy hogyan kerüljenek elismerésre a 

dolgozók. Elsősorban a jelenleg alkalmazottak munkahelyének megtartását tartja szem előtt, a 

nehéz költségvetési helyzetben.  

 

Veres Imre polgármester: Az Industria Invest vonatkozásában a képviselő-testület döntött 

úgy, hogy kerüljön eladásra a szóban forgó terület. Meghirdetésre került, és ezt követően 

jelentkezett a jelenlegi tulajdonos. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Az előző testületi ülésen az ebéddel kapcsolatban felvetett 

problémára reagálna. Először is kiosztja az ellenőrzési jegyzőkönyvet, melyet a szakhatóság a 

nyáron végzett, az Alapszolgáltatási Központnál lefolytatott ellenőrzésről készített. Ezt 

követően röviden ismerteti a benne foglaltakat.  

Továbbá több szempontot figyelembe véve összeállított egy kérdőívet, mely ott ebédelő, 

illetve elvitelre befizető felnőttek részére került kiosztásra. Megállapítást nyert, hogy a feltett 

kérdésekre – melyek az étel mennyiségére, minőségére ízesítésére, változatosságára 

vonatkozóan- összességében jó volt a százalékos arány. 

Külön felmérést végzett, illetve javaslatot kért a Nagydorogi Alapszolgáltatási Központnál. A 

felmérések során sok következtetés levonható, melyeket természetesen a lehetőségekhez 

mérten figyelembe fognak venni.  

 

Kishonti János képviselő: Az Industria Invest által megvásárolt földterületnél javasolja a 

vételi ár módosítását. 

 

Veres Imre polgármester: Arra tesz javaslatot képviselő úr, hogy levélben keresse meg az 

önkormányzat az Industria Invest ügyvezetőjét, a vételár módosítása tárgyában? Utánanéz, 

hogy van- e erre lehetőség. Milyen összegre tesz javaslatot? 

 

Kishonti János képviselő: 350,- Ft/m2 árra tesz javaslatot, amennyi a belterület ára 

Nagydorogon. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Nem 350,- Ft/m2, hanem 300,- Ft/m2 volt a vételi ár a másik 

két vásárlás esetében. 
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Kishonti János képviselő: Az iskolánál a kastélykertben van egy juharfa, ami nagyon száraz 

és ezáltal balesetveszélyes. 

 

Veres Imre polgármester: Igen tud róla, de ehhez is speciális magas emelős kocsi 

szükséges. 

 

Kishonti János képviselő: A József Attila utcában konkrétan Ő előtte nagyon rossz 

állapotban van a járda. A szomszédban telefon bevezetése történt és a felszedett járda nem 

rendeltetésszerűen került visszahelyezésre. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő:  Kíváncsiságból tovább tudakozott az interneten az Industria 

Invest Kft. után. Tapasztalta, hogy ők azért próbálkoznak máshol is, például zöldmezős 

beruházásra. Konkrét példa Kenderes, ahol garanciaként az szerepelt volna, ha két éven belül 

nem valósul meg a zöldmezős vagy egyéb beruházás, akkor megtérítik a felmerült 

költségeket. 

Ebben az esetben Budaestate Kft-t képviselte a Bohner Tamás ügyvezető úr. 

 

Veres Imre polgármester: Korábbi testületi ülést követően Hosnyánszki Jánosné képviselő 

asszony nyújtott át részére egy Cégbírósági bejegyzést, amiben az állt, hogy az Industria 

Invest Kft. az APEH által végrehajtás alatt áll. 

Utánanéztek és ez már nem fedi a valóságot. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ki használja jelenleg a földet? 

 

Veres Imre polgármester: Bérleti szerződést kötött az Industira Invest Kft-é a Hollósi 

Tamással.  

 

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  


