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

 

112/2010. (XII.17. ) önkormányzati 

határozat 
a Paks és térsége hulladékgazdálkodási 

rendszer című pályázat 2. fordulós 

anyagának benyújtásához szükséges 

döntés meghozatala 

113/2010. (XII.17. ) önkormányzati 

határozat 

a Védőnői szolgálat működtetésére 

megkötött társulási megállapodás 

módosításáról  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2010. december 17-én 13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 

 

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

határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.  Javasolja az írásban 

kiküldött napirend elfogadását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

 

1./ A Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer című pályázat 2. fordulós anyagának 

benyújtásához szükséges döntés meghozatala. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2./ A védőnői szolgálat működtetéséről szóló társulási megállapodás módosítása. 

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

 

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

 

1./ A Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer című pályázat 2. fordulós anyagának 

benyújtásához szükséges döntés meghozatala 

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Veres Imre polgármester: A 2010. december 13-án megtartott képviselő-testületi ülésen a 

képviselő-testület nem fogadta el a Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer című 

pályázat 2. fordulós anyagának benyújtásához szükséges döntés határozati javaslatát, az önerő 

túlzottan magas mértéke miatt. 

2010. december 14-én ülésezett a társulás társulási tanácsa, ennek alkalmával a társulás 

elnökétől a következő tájékoztatást kapta: 

A II. fordulóban pályázó Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásában az önerő vonatkozásában az szerepel, hogy a társulásban 

résztvevő tagok az önerőt a tárgyév szerinti KSH lakosságszám arányában fizetik meg. Az 

önerő, szintén a megállapodás alapján, származhat az adott önkormányzat saját forrásából, 

illetve a majdani közszolgáltató által felvett hitelből. Arra tekintettel viszont, hogy a majdani 

közszolgáltató hitelképessége ma nem ítélhető meg, az önerő biztosítása nem minden társult 

település esetében biztosítható megnyugtató módon. Erre tekintettel más megoldást kellett 

keresni.  A megvalósításhoz szükséges önerő Nagydorog esetében várhatóan nettó 

50.239.796,- Ft lesz. 

Minden önkormányzatnak probléma volt, hogy a megfelelő önrész hiányzik. Átdolgoztatták a 

terveket, így jött ki az előterjesztés szerinti önrész. A paksi képviselő-testület 2010. december 

15-én tárgyalta és elfogadta az önerő más módon történő biztosításának lehetséges módját, 

miszerint Paks kamatmentes kölcsönt biztosít az önrészre, melyet a közszolgáltatási díjban 

írnak jóvá. 

Jankovics Lászlóné képviselő: Milyen lehetett az eredeti terv, ha ilyen gyorsan átdolgozták? 

A TV-ben az egyik államtitkár azt mondta, hogy a polgármestereket és a testületet felelősség 

terheli, hogy milyen mértékű összegeket vállalnak fel. Mindenkit figyelmeztetett arra, hogy 

ne vállaljanak hosszú távú elkötelezettséget. Mivel a társulásból nem lehet kilépni, 

megkérdezi a polgármester urat, hogy mennyiben látja biztosítottnak a kölcsön 

visszafizetését? 

Kishonti János képviselő: A falu lakosságának kell megfizetnie az önrészt? Nem javasolja 

elfogadásra. 

Veres Imre polgármester: Kötelező feladat a hulladékkezelés. A Kaposvári 

Városgazdálkodási Zrt-vel 2012-ig van szerződése az önkormányzatnak. Ezt követően is 

gondoskodni kell a hulladék elszállításáról. Érkeztek ajánlatok, de nagyon -500-600 Ft- 

magas díjjal. Kormányzati változás miatt a távoli településeket kitették a kaposvári 

hulladékgazdálkodási rendszerből. Több helyen is próbálkozott az önkormányzat, de 

sikertelenül. Paks kérte, hogy  hat település vonatkozásában egy 30 ezer fős hulladék kezelési 

rendszert alakítsanak ki, ami megfelel az uniós feltételeknek. Paks tudja, hogy nincs pénze a 

településeknek, ezért meghitelezné a rájuk eső összeget úgy, hogy az a térítési díjból kerüljön 

visszafizetésre. A térítési díjak már tartalmazzák a rekultivációt és az új hulladékkezelő 

létesítését is. 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mennyit tudna a lakosság felvállalni? 

Veres Imre polgármester: Még nem ismeri a 2011. évi költségvetést. Maximum 20 millió 

forintot tud az önkormányzat évente fejlesztésre fordítani. Fejlesztési cél az ivóvízminőség 

javítás, amiről a képviselő-testület már döntött. Az önrész több évet terhelne. 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az ivóvíz minőség javítása mennyibe kerül?  

Veres Imre polgármester: Körülbelül 20-25 milliós fejlesztési hitel kellene, 2 évre. De ezt 

nem mi  határozzuk meg. Úgy tudja, Gerjen, Paks, Györköny, Pusztahencse már döntött. 
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Jankovics Lászlóné képviselő: Dunaföldvár, Németkér hogyan oldja meg? 

Veres Imre polgármester: Ők máshova tartoznak hulladékkezelés szempontjából. 

Kishonti János képviselő: Szekszárd milyen ajánlatot adott? 

Veres Imre polgármester: Konkrétan nem tudja, de 300,- forint felett van a díj. 

Dobri István képviselő: Tudomása szerint körülbelül 400,- Ft. 

Kishonti János képviselő: A többi társulási tag, hogyan nyilatkozott? 

Veres Imre polgármester: Támogatták a beruházást. 

Kishonti János képviselő: Paks mennyiért fog szállítani? 

Veres Imre polgármester: Ott az önkormányzat cége fogja végezni, jelenleg 267,- Ft-os 

önköltségi áron. A jövőben egységes árképzés lenne. 

Kishonti János képviselő: Ha elfogadásra kerül, abban az esetben a közszolgáltatási díj a 

duplája lesz? 

Veres Imre polgármester: Emelkedni fog, konkrétan nem tudja megmondani, hogy 

mennyivel, de a bevételek is nőni fognak. 

Dobri István képviselő: Budapest főpolgármestere nyilatkozott, hogy a csepeli víztisztító 

miatt 19 %-kal emeltek árat, mivel uniós pályázat volt, ami speciális árképzést követel. A 

teljes műveletet meg kell fizetni, és ezáltal drágább lesz. 

Kishonti János képviselő: Az UNIÓ biztosítson béremelést is, hiszen nehéz anyagi 

helyzetben vannak az emberek. 

Jankovics Lászlóné képviselő: Budapest és Nagydorog az kettő, a fővárosban jobb az anyagi 

helyzet. Tudja, hogy az önkormányzat el van kötelezve Paks fele. Szekszárdon körülbelül évi 

21 ezer forint az ürítési díj. 51 millió forintból hány évig lehetne a hulladékszállítást 

támogatni? Még mindig olcsóbb lenne a szekszárdi rendszer. 

Veres Imre polgármester: 2012. után meg kell oldani a hulladékszállítást, de nincs más 

lehetőség, mert már nem tudják fogadni a hulladékot.  

Dobri István képviselő: Így lesz a legrövidebb a szállítási út, de természetesen nem lesz 

olcsó, mert költségigényes lesz a hulladékkezelő megépítése. 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A legutóbbi ülésen volt szó az erőműves pályázatról. Szóba 

került ez Pakson? 

Veres Imre polgármester: Igen. 65 %-os támogatási lehetőség van. Önrészre lehet pályázni, 

de ez bizonytalan. 

Jankovics Lászlóné képviselő: A kamatmentes hitelre van megállapodás? 

Veres Imre polgármester: Most hozott döntést a paksi képviselő-testület, így még nincs. Két 

év után kezdődne a visszafizetés az ürítési díjból. 

Szabó J. Csabáné képviselő: Ha az uniós pályázatok nem kerülnek kihasználásra, akkor 

mikor lesz fejlesztés? Ez mindenkinek nehéz, de ennek elmulasztása esetén lehet, hogy még 

nagyobb probléma lesz. 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Itt jó döntést nem lehet hozni, de a kisebbik rosszat 

kell választani, ami hosszú távon kedvező megoldás. Pozitív hozadéka is van ennek a 

döntésnek a környezettudatosság szempontjából. 
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Kishonti János képviselő: A szavazás során az emberekre is gondolni kell, Ők lehet, hogy 

nem támogatnák. Válság van, amit túl kell élni, és sajnos nincs hozzá tőke. 

Veres Imre polgármester: Biztos, hogy úgy kell szavazni, hogy a lakosságnak is 

megfeleljen. De ez nem uniós feladat, hanem a magyar kormány döntése. Meg kell oldani a 

hulladékszállítást, mert később büntetést is kaphat az önkormányzat. 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Lehet arról szó, hogy az önkormányzat is hozzájárul 

a hulladékszállítási díjakhoz? 

Veres Imre polgármester: Biztosan, de erről még nincs szó. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy kérdése, észrevétele, 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 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

112/2010. (XII.17.) önkormányzati határozat 

a Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer című pályázat 2. fordulós anyagának 

benyújtásához szükséges döntés meghozatala 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Paks és térsége 

hulladékgazdálkodási rendszer című pályázat 2. fordulós anyagának benyújtásához 

szükséges döntés meghozatala” című előterjesztést megtárgyalta és alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2009-7.1.1.1 

és KEOP-2009-1.1.1 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése 

című konstrukció pályázati felhívás és útmutató F12-es fejezetének II./28-as pontja 

alapján, mint a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

(székhely: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.) tagönkormányzata kinyilvánítja, hogy  a 

KEOP-2009-1.1.1 konstrukció 2. fordulójára benyújtott „Paks és térsége 

hulladékgazdálkodási rendszer” című projekt részeként elkészült megvalósíthatósági 

tanulmányban, az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a 

tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a 

bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, megismertük, és annak 

betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt befejezését 

követő minimum öt évig. 

 

2.) A KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1 települési szilárdhulladék-gazdálkodási 

rendszerek fejlesztése című konstrukció pályázati felhívás és útmutató F12-es 

fejezetének II./13-as pontja alapján, mint a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás (székhely: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.) 

tagönkormányzatának polgármestere, Veres Imre nyilatkozik az alábbiakról:  

A KEOP-2009-1.1.1 konstrukció 2. fordulójára benyújtott „Paks és térsége 

hulladékgazdálkodási rendszer” című projekt keretében pályázó település - a 
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települési szilárd hulladékok kezelésére vonatkozóan - más pályázatban, illetve 

támogatási konstrukcióban nem vesz részt. 

 

3.) Nagydorog Nagyközség Önkormányzata saját forrásból vállalja a projektönerő, a teljes 

projekt 8,87%-ának megfelelő összeg, azaz 50.239.796,- Ft rendelkezésre bocsátását. 

 

4.) Nagydorog Nagyközség Önkormányzata vállalja, hogy a projekt beindulása 

időpontjától önkormányzati rendeletben megtiltja a zöldhulladékok elégetését a 

településen. 

 

5.) Nagydorog Nagyközség Önkormányzata vállalja, hogy a projekt beindulása 

időpontjától – ha azt magasabb szintű jogszabály nem írja elő kötelező érvénnyel –, 

önkormányzati rendeletben elrendeli a szelektív hulladékgyűjtést mind a gazdálkodó 

szerveztek, mind pedig az intézmények esetében is. 

 

6.) Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozatban szereplő, azzal megegyező tartalmú 

nyilatkozatokat az önkormányzat nevében aláírja. 

 

7.) Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbá 

felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos minden olyan nyilatkozat, 

dokumentum aláírására, ami nem igényel előzetes képviselő-testületi döntést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

 

2./ A védőnői szolgálat működtetéséről szóló társulási 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. 

A körjegyző 2010. december 16-án jelezte, hogy a pusztahencsei képviselő-testület a 2010. 

december 14-én megtartott ülésén a módosító megállapodást 2011. december 31-i lejárattal 

fogadta el. Mivel így nem jönne létre a szükséges közös megegyezés, ismételten meg kell 

tárgyalni a pusztahencseiek új javaslatát, azaz, hogy a védőnői szolgálat közös fenntartásáról 

szóló megállapodás 1 évvel, 2011. december 31-ig kerüljön meghosszabbításra. 

Nagydorogtól a pusztahencsei jegyző kérte a kettő évet, de nem egyeztetett a testülettel. 

 

Kishonti János képviselő: Elfogadja a javaslatot, de ezt miért nem oldották meg egymás 

között? 

 

Veres Imre polgármester: megkérdezi, hogy kérdése, észrevétele, véleménye van-e 

valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

113/2010. (XII. 17.) 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 

 

 

 

 

Kmf 

 

 

  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


