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Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. 

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

e-mail: nagydorogonk@axelero.net 



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

 

1/2011. (I.21. ) önkormányzati határozat Megállapodás házi gyermekorvosi 

feladatok ellátása helyettesítésének 

díjazásáról 

2/2011. (I.21. ) önkormányzati határozat 
Megállapodás a Paksi Többcélú Kistérségi 

Társulással normatíva átadásról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2011. január 21-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

 

Jelen vannak: Veres Imre polgármester, 

Dobri István, 

Hosnyánszki Jánosné 

Jankovics Lászlóné 

Kishonti János  

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Sátor Vera jegyző 

 

Napirend előtt:  

 
Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket és Domonkosné 

Hadi Évát a Pénzügyi Bizottság tagját. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Domonkosné Hadi Évát 2010. december 13-án a Pénzügyi Bizottság 

tagjává megválasztotta. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pont 

megtárgyalása előtt kerül sor a Pénzügyi Bizottsági tag eskütételére.  

Felkéri Domonkosné Hadi Évát az eskü letételére. 

 

Domonkosné Hadi Éva leteszi a bizottsági tagsági esküt. 

( Esküokmány másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Veres Imre polgármester: Eredményes és sikeres munkát kíván. 

 

Domonkosné Hadi Éva a Pénzügyi bizottság tagja az eskütételt követően elhagyja a 

tanácstermet. 

 

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

határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Böndörné Jaksa Judit 

alpolgármester távollétét előzetesen bejelentette. Javasolja az írásban kiküldött napirend 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag,6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Napirendi ponttal kapcsolatban lenne módosító indítványa, 

ugyanis fontos bejelentése lenne. 

 

Veres Imre polgármester: Rendkívüli testületi ülés összehívására került sor, ezért 

megkérdezi képviselő asszonyt, hogy konkrétan mivel kapcsolatban tenné meg a bejelentését. 
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Jankovics Lászlóné képviselő: Nagyon fontos dologról lenne szó, célszerűnek tartaná, ha a 

költségvetés véleményezése előtt sor kerülne a megtárgyalására, de ha nincs rá lehetőség, 

abban az esetben a soron következő testületi ülésen teszi meg. 

 

Veres Imre polgármester: A döntés meghozatala előtt még egyszer felteszi a kérdést 

képviselő asszony felé, hogy konkrétan miről lenne szó. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Nagyon fontos dologról. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy a képviselő asszony által 

tett módosító indítványt a napirendi pont vonatkozásában elfogadják-e? 

 

A képviselő-testület a napirendről hozott döntését az alábbiak szerint módosítva fogadja el,  

5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül: 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

1./ Megállapodás a házi gyermekorvosi feladatok ellátása helyettesítéséről és 

díjazásáról. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2./ Megállapodás a Paksi Többcélú Kistérségi Társulással normatíva átadásról. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3./ Bejelentések 

 

Dobri István képviselő: A meghívóban - rendkívüli testületi ülésről lévén szó - kettő 

napirendi pont került feltüntetésre, melynek írásos előterjesztésre kiküldésre került. 

Konkrétan azt sem tudjuk, hogy miről lenne szó. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A Szervezeti Működési Szabályzat nem zárja ki a napirend 

módosításának indítványozását rendkívüli képviselő-testületi ülés esetében sem. 

 

 

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

1./ Megállapodás a házi gyermekorvosi feladatok ellátása helyettesítéséről és 

díjazásáról.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Veres Imre polgármester: A házi gyermekorvosi körzet betöltetlensége miatt a körzetben dr. 

Regős György háziorvos helyettesít a vele 2010. június 28-án megkötött szerződés alapján, 

mely 2011. január 31-én lejár. Mivel a gyermekorvosi praxis folytatására több pályázati 

eljárásban sem volt jelentkező (az utolsó kiírásra 2010. decemberében került sor), 2011. 

február 01-től a 2011. július 31-ig a helyettesítést Dr. Papp Tivadar fogja ellátni. A vele 

folytatott tárgyalás eredményeképpen készült a mellékelt megállapodás tervezet. 
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Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

 

Kishonti János képviselő: Megkérdezi, hogy a pályázati kiírás milyen formában jelent meg, 

illetve mit tartalmaz, hogy ennyire nincs érdeklődő. 

 

Veres Imre polgármester: A gyermekorvosi pályázat vállalkozói formában került 

meghirdetésre megyei ( Tolnai Népújság ), illetve országos ( Egészségügyi Közlöny) szinten 

is. 

 

Kishonti János képviselő: Szakorvos hiányában a leadott társadalombiztosítási 

kártyaszámok milyen mértékben változtak? 

 

Veres Imre polgármester: Konkrét választ nem tud adni, de meglátása szerint minimális a 

mozgás. 

 

Kishonti János képviselő: Tudomása szerint elég nagy mértékben csökkent. 

 

Veres Imre polgármester: A következő képviselő-testületi ülésre a kártyaszám alakulásáról 

tájékoztatást fog adni. 

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 egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1/2011. (I. 21.) önkormányzati határozat  

 

megállapodás házi gyermekorvosi feladatok ellátása helyettesítésének díjazásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a házi gyermekorvosi 

feladatok ellátása helyettesítésének díjazásáról szóló megállapodást az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint elfogadja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

2./ Megállapodás a Paksi Többcélú Kistérségi Társulással normatíva átadásról. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: 2010. november 22-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi 

ülésen döntött a képviselő-testület a Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011. 
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január 30-val történő megszüntetéséről, valamint a Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási 

Központ 2011. január 31-i hatállyal való megalapításához történő hozzájárulásról. 

Mivel utóbbi intézmény a normatíva igénylés időszakában még nem jött létre, ezért 2011-re a 

nagydorogi intézményfenntartó társuláshoz tartozó települések részére Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzata igényelte meg a  szociális normatívákat.  

Ahhoz, hogy az új kistérségi intézmény működni tudjon, az igényelt támogatás 11 hóra jutó 

részét át kell adni a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásnak. A pénzeszköz átadás-átvételről 

készült megállapodást és az ütemezést az előterjesztés melléklete tartalmazza, melyet a Paksi 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2011. január 18-án megtartott rendkívüli 

ülésén fogadott el. 

 

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

valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

2/2011. (I. 21) önkormányzati határozat 

Megállapodás a Paksi Többcélú Kistérségi Társulással normatíva átadásról 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi 

Társulással normatíva átadásról szóló megállapodást az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

3./  Bejelentések 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: 2010. december 13-án megtartott képviselő-testületi ülésen 

került sor a Nagydorogi Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat beszámolójára. 

A beszámolóban feltüntetett számadatok nem minden esetben a tényleges adatokat 

tartalmazták. Ezt követően a benyújtott pályázat alapján számításokat végzett az 1107 

érdekeltségi egység vonatkozásában. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy természetesen Ő személy szerint támogatja a 

pályázatot és a szennyvízberuházás megvalósulását, de nem mindegy, hogy milyen áron. 

Az önerőre eső összeg 155 409 588,- Ft, ezzel szemben az 1107 egység által befizetendő 

összeg 221 400 000,- Ft. A kettő közti különbség közel 66 090 000,- Ft. 

Nem egyértelmű számára, hogy a lakosságnak miért kell 200-260 ezer Ft érdekeltségi 

hozzájárulást befizetnie, amikor az általa elvégzett számítások nem ezt támasztják alá. Az 

1107 érdekeltségi egységre kivetítve 59.620,- Ft-tal kevesebb hozzájárulás megfizetése 

terhelné a lakosságot. Miből adódik ez az eltérés? Továbbá a pályázati anyagban az 

önkormányzat vonatkozásában 15 egység került megjelölésre, ami szintén nem tényadat, 
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ugyanis 2010. július 29-én 47 egységre befizetésre került 66 000-66 000,- Ft. Hogyan 

szerepelhetett a pályázatban 15 egység? Ki állította össze a pályázatot és ki számol utána? 

 

Dobri István képviselő: A pályázatíró cég készítette és az ellenőrzés is az Ő feladata. 

 

Veres Imre polgármester: A soron következő testületi ülésre - mint az 2010. 12.13-án 

elhangzott- a tényadatok feltüntetésével tájékoztatni fogja a képviselő-testületet. 

Vannak olyan költségek a pályázatban, melyet pályázati pénzből lehet elszámolni, de  

bizonyos útfelújítási munkálatokra vonatkozóan nem engedélyezi sem az EU, sem a Magyar 

Állam. Természetesen a pályázatban van egy bizonyos tartalék is ezekből a költségekből. 

Továbbá a Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat Intéző Bizottságának legközelebbi 

ülésére a képviselő hölgyek/urak is meghívást kapnak, ahol feltehetik kérdéseiket. 

 

Dobri István képviselő: KEOP-os pályázatról van szó, mely 80-85 %-os támogatottságot 

jelent. Ezt is figyelembe véve kerültek megállapításra és a Képviselő-testület által elfogadásra 

az érdekeltségi hozzájárulások összege. 

A pályázatban feltüntetett 15 egység tévesen került megállapításra, hiszen csak a Széchényi 

Sándor Általános Iskola 19 egységet képvisel. A 47 egység a tényadat, melyre a befizetések 

megtörténtek. 

 

Kishonti János képviselő: Hogyan lehet, hogy a pályázatíró cég ellenőrzi önmagát. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Megbízási szerződésben foglaltak alapján végzik az ellenőrzést, 

ugyanis  szakértelem terén ezen pályázat esetében nem vagyunk olyan színvonalon, hogy 

mindezt szakszerűen leellenőrizhessük. Hiszen ha ez fennállna, abban az esetben nem kellene 

pályázatírókat alkalmaznunk. 

 

Veres Imre polgármester: Közbeszerzési pályázatok folyamatban vannak, úgynevezett 

vízimérnökök ellenőrzik jelenleg a pályázati kiírást, amit az önkormányzatnak külön meg kell 

fizetnie. 

 

Kishonti János képviselő: Ez egy ördögi kör, aminek elvileg soha nem lesz vége. 

 

Veres Imre polgármester: Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat Intéző Bizottságának 

ülésére szakértők meghívására is sor kerül, ahol a felmerülő kérdéseket megvitatják. 

 

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

 A Képviselő-testület rendkívüli ülését 9.35 perckor bezárja. 

 

Kmf 

 

  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


