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Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. 

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

e-mail: nagydorogonk@axelero.net 



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

 

 

3/2011.(II. 14.) önkormányzati határozat  

 
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról és a polgármesternek a két 

ülés között végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

4/2011.(II. 14.) önkormányzati határozat  

 
a Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, Bikács Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

valamint Sárszentlőrinc község 

Önkormányzatának képviselő-testülete által a 

körjegyzői és körjegyzőségi feladatok 

ellátására 2007. január 1-jei hatállyal 

megkötött megállapodás módosításáról 

5/2011.(II. 14.) önkormányzati határozat  

 
Bikács Község Önkormányzatával 

gyermekétkeztetésre kötött megállapodás 

megszüntetése tárgyában 

6/2011.(II. 14.) önkormányzati határozat  

 „Megbízási szerződés a Nagydorog 

Nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása elnevezésű projekt 

megvalósításához szükséges mérnöki és 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására” 

közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása 

tárgyában 

7/2011.(II. 14.) önkormányzati határozat  

 „Szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító-telep 

építés, Nagydorog” közbeszerzési eljárás 

nyertesének kiválasztása tárgyában 

8/2011.(II. 14.) önkormányzati határozat  

 
az önkormányzat 2011. évi költségvetési 

tervezetének I. fordulós megtárgyalásáról 

9/2011.(II. 14.) önkormányzati határozat  

 
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítása tárgyában 

10/2011.(II. 14.) önkormányzati határozat  

 
 Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzata 1. számú módosításának 

jóváhagyása tárgyában 

11/2011.(II. 14.) önkormányzati határozat  

 
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 

2011. évi teljesítmény-követelményeit 

megalapozó kiemelt célokról 

12/2011.(II. 14.) önkormányzati határozat  

 
Közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2011. február 14-én 16.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli üléséről 

 

 

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

 

Jelen vannak:  Veres Imre polgármester, 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester,  

Dobri István,  

Hosnyánszki Jánosné, 

Kishonti János,  

Jankovics Lászlóné, 

Szabó J. Csabáné képviselők   

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Bot Sándor Szilveszterné pénzügyi ügyintéző 

a 1-2 napirendi pont vonatkozásában Varga János 

Bikács Község Polgármestere  

Csonka Imre CKÖ elnök 

4-5-ösnapirendi pont vonatkozásában Eunitas Kft-é 

képviseletében Strifler Róbert 

 

Veres Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület ülését megnyitja, 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen 

van. Indítványozza, hogy az írásos meghívótól eltérően a 3-as napirendi pontot követően a  

7-es és 8- as számú napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek még javaslata. 

 

Kishonti János képviselő: Javasolja, hogy a 4-es számú napirendi pont kerüljön elnapolásra 

ugyanis a rendelkezésre álló idő nem volt elegendő a költségvetés kielemzésére. Továbbá a  

7-es, 8-as számú napirendi pont előterjesztései a testületi ülés előtt kerültek kiosztásra. 

Képtelenség ilyen rövid idő alatt átolvasni és döntést hozni.  

Az előterjesztéseket az ülés előtt hány nappal kötelező megküldeni? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az SZMSZ-ben foglaltak szerint 5 nap. 

 

Kishonti János képviselő: Az 5 nap munkanapra vonatkozik? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Naptári napban van meghatározva. 

 

Veres Imre polgármester: A 7-8-as napirend vonatkozásában az írásos anyagot a mai nap 

folyamán küldte meg az ügyvédi iroda. 

 

Megkérdezi, hogy van e még valakinek hozzászólása, javaslata. 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
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Kéri a képviselő-testületet, hogy Kishonti János képviselő úr módosító javaslatára 

vonatkozóan szavazni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 4 ellenszavazat 

mellett elutasítja. 

 

Veres Imre polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokra az általa 

tett javaslat alapján szavazni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

N A P I R E N D :  

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.  

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2./ A körjegyzőségi megállapodás módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

3./ Bikács Község Önkormányzatával gyermekétkeztetés biztosítására megkötött 

megállapodás megszüntetése. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

4./ „ Megbízási szerződés a Nagydorog nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása elnevezésű projekt megvalósításához szükséges mérnöki és 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására” közbeszerzési eljárás nyertesének 

kiválasztása. ( Írásos előterjesztés )  

Előadó: Veres Imre polgármester 

  

5./ „ Szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító-telep építés, Nagydorog” közbeszerzési 

eljárás nyertesének kiválasztása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. fordulós 

tárgyalása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

7./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata alapító okiratának valamint szervezeti 

és működési szabályzatának módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

8./ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2011. évi teljesítmény-követelményeit 

megalapozó kiemelt célok meghatározása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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9./ Bejelentések. 

 

9.1 Általános célú közmeghallgatás kitűzése ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre 

 

 

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.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtására 

vonatkozó jelentést a képviselő-testület írásban megkapta. A két időszak között végzett 

tevékenységéről szóban tájékoztatja a képviselő-testületet. A szóbeli tájékoztatást követően 

megkérdezi, hogy van e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólása, kérdése. 

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri, hogy az írásban kiküldött jelentést és a szóbeli kiegészítést az alábbiak szerint elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

3/2011. (II. 14.) 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 készült írásbeli beszámolót és a polgármesternek a 

két ülés között végzett tevékenységéről szóló szóbeli tájékoztatását elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

2./ A körjegyzőségi megállapodás módosítása. 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Veres Imre polgármester: Bikács Község polgármestere kérte a körjegyzőségi kiadások és a 

Bikács Község Önkormányzata által fizetendő havi hozzájárulás felülvizsgálatát, mivel azt 

aránytalanul magasnak tartotta. A számítások elvégzése megtörtént, a módosításra vonatkozó 

változások az előterjesztésben részletezésre kerültek. 

Átadja a szót Varga János polgármester úrnak. 
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Varga János Bikács Község polgármestere: Köszönti a megjelenteket. 

Az előző önkormányzati ciklusban kezdeményezés történt a megállapodás módosítása 

vonatkozásában. Időközben viszont a választásokon váltás történt. Ezt követően saját elgondolásból 

ismételten kérte a számítások újbóli felülvizsgálatát. 
A most elvégzett számítások Bikács Község Önkormányzata számára az előző évhez képest 

mintegy évi 500 ezer forintos megtakarítást jelentene, Nagydorog számára a teljes 

költségvetés szintjén ugyanennyi bevételkiesést/többletkiadást eredményezne.  

Természetesen ezen megállapodás módosítás kezdeményezése nem jelenti azt, hogy Bikács 

Község Önkormányzata bármely más körjegyzőséghez való csatlakozásban gondolkodna, 

hiszen a jegyző munkájával elégedettek. 

Mindenki számára egyértelmű, hogy minden egyes forint nagyon sokat számít az 

önkormányzatok költségvetése terén. 

 

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

valakinek hozzászólása, kérdése, véleménye. 

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

 

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

 

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

következő határozatot hozza: 

 

4/2011. (II. 14.) önkormányzati határozat  

a Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Bikács Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Sászentlőrinc község 

Önkormányzatának képviselő-testülete által a körjegyzői és körjegyzőségi feladatok 

ellátására 2007. január 1-jei hatállyal megkötött megállapodás módosításáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Bikács Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Sárszentlőrinc község 

Önkormányzatának képviselő-testülete által a körjegyzői és körjegyzőségi feladatok 

ellátására 2007. január 1-jei hatállyal megkötött megállapodás (a továbbiakban: 

megállapodás) módosítását az előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodásnak az 1. pontban 

meghatározott szöveggel való aláírására. 

Határidő: az 1. pont vonatkozásában:     azonnal 

a 2. pont vonatkozásában:    2011. február 28. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

3./ Bikács Község Önkormányzatával gyermekétkeztetés biztosítására megkötött 

megállapodás megszüntetése.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Veres Imre polgármester: Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. 

február 2-án meghozott határozatának megküldésével megkereste az önkormányzatot a 
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gyermekétkeztetés lebonyolítására megkötött megállapodás 2011. február 28. napjával történő 

megszüntetése érdekében. 

A bikácsi önkormányzat jelenleg a nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda 

konyhájáról kapja az óvodások tízóraiját, ebédjét és uzsonnáját. A nagydorogi általános iskola 

– mivel az óvoda vonatkozásában Bikács Község Önkormányzata nem önkormányzatunkkal, 

hanem Györkönnyel van intézményfenntartó társulásban – a bikácsi gyermekek számára csak 

vendégétkeztetésként tudja biztosítani az ételt, így a rezsi költséget is fel kell, hogy számítsa, 

ami éves szinten körülbelül 1.300.000,- forintos többletkiadást jelent a bikácsi 

önkormányzatnak. 

Amennyiben a györkönyi önkormányzat végezné az étel előállítását és a főzést, akkor a 

bikácsiaknak rezsi költséget nem kellene fizetni. 

Az étel kiszállítását jelenleg évente kb. 500 ezer forint ellenében a nagydorogi önkormányzat 

gépkocsija végzi, de ennek ellentételezése nem szerepel a megállapodásban, hanem külön 

számla alapján történik.  
 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Az elhangzottak alapján 1 300 ezer Ft-ról van szó, 

ami Nagydorog esetében kiesést jelentene. 

Mivel a költségvetés tárgyalása még folyik, és a megállapodás közös megegyezéssel bármikor 

felmondható, javasolja ennek a döntésnek az elhalasztását.  

 

Veres Imre polgármester: Bikács Község Önkormányzatának jelent 1300 ezer forint 

megtakarítást, ugyanis Györköny az intézményfenntartó társulás miatt nem számol fel 

rezsiköltséget. 

 

Varga János polgármester: Tagintézményként ugyanannyiért lesz biztosított a bikácsi 

étkeztetés, mint a györkönyi gyerekek részére. Továbbá a nemzetiségi pótlék is megilleti 

ezáltal az önkormányzatot. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Nem látja akadályát a megállapodás felmondásának.  

 

Kishonti János képviselő: Nagydorognak nem jelent bevételt a 23 fő? 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: De igen, jelent, de a körjegyzőségben lévő településről lévén 

szó, teljes mértékben megérti a polgármester úr érveit. 

 

Kishonti János képviselő: Ezek szerint a fuvar többe kerül, mint maga az étel díja. 

 

Veres Imre polgármester: Igen. 

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

kérdése, véleménye. 

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

 

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

 

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

következő határozatot hozta:  
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5/2011. (II. 14.) önkormányzati határozat 

Bikács Község Önkormányzatával gyermekétkeztetésre kötött megállapodás 

megszüntetése tárgyában 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bikács 

Község Önkormányzatának kezdeményezését, és hozzájárul a gyermekétkeztetés 

biztosítására 2009. április 15-én megkötött feladat ellátási megállapodás 2011. február 

28. napjával történő megszüntetéséhez. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakról a Bikács 

Község Önkormányzatát értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

4./ „ Megbízási szerződés a Nagydorog nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása elnevezésű projekt megvalósításához szükséges mérnöki és 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására” közbeszerzési eljárás nyertesének 

kiválasztása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Az írásos előterjesztés jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A fent jelölt tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban négy 

ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, melyet az Előkészítő és Bírálóbizottság a 2011. február 14-én 

megtartott ülésén megtárgyalt, és a bonyolító által elkészített, csatolt értékelési javaslat szerint 

elfogadásra javasolt az ajánlatkérőnek.  

Az ajánlatkérő jogait jelen esetben a 23/2009. (III.3.) Öh. számú határozatban foglaltak 

alapján jelen ügyben a képviselő-testület gyakorolja. 

Felkéri Böndörné Jaksa Juditot az Előkészítő és Bírálóbizottság elnökét, hogy ismertesse a 

bizottság állásfoglalását. 

 

Böndörné Jaksa Judit az Előkészítő és Birálóbizottság elnöke: Tájékoztatja a képviselő-

testületet, hogy a bizottság- melynek ülésén részt vett az Eunitas Kft. képviselője Strifler 

Róbert úr is- kettő napirendi pontban tárgyalta az anyagot. A napirendi pontokkal 

kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélésre, tisztázásra kerültek. 

Első napirendi pontként tárgyalták a mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására 

vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztását. A szempontokat figyelembe véve 

az ajánlattevők tekintetében a Kapos-Hidro Kft. és az Agroinvest Zrt. közös ajánlattevő 

ajánlata bizonyult összességében a legelőnyösebbnek.  

Második napirendi pontként a szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító-telep építés nyertesének 

kiválasztása került megtárgyalásra, melynél az érvényes ajánlattevő az Alisca Bau Építőipari 

Zrt. 

Felkéri az Eunitas Kft. képviselőjét Strifler Róbert urat, amennyiben szóbeli kiegészítése van, 

tegye meg.  

EUNITAS Kft. képviselője Strifler Róbert: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 

benyújtott pályázatokat szakmai zsűri véleményezte. Az érvényes ajánlattevők 
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vonatkozásában a bekért hiánypótlások benyújtása megtörtént. Mindezt figyelembe véve a 

Kapos-Hidro Kft-é és az Agroinvest Zrt-é ajánlattevő ajánlata bizonyult a legelőnyösebbnek. 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A Víziközmű Társulat ülésén elhangzott, hogy mintegy 20-

21 millió Ft-tal csökkenni fog a beruházás összege. Ezáltal nem csökkenthetők a költségek? 

Ebben az esetben újra szükség van a közbeszerzési eljárás kiírására és lefolytatására? Ugyanis 

az a cél, hogy a kivitelezés is megtörténjen és a lakosság is minél olcsóbban valósítsa meg a 

beruházást. 

Eunitas Kft. képviselője Strifler Róbert: Mivel új közbeszerzés kiírása nem kerül sor, ezért 

közbeszerzési eljárás során a költség nem csökkenthető. A lehetőség annyiban adott, hogy 

azzal a vállalkozóval, aki a beruházás kivitelezést elvégzi a csökkentett összeg 

vonatkozásában más egyéb munka elvégeztethető. Ezen megállapodás az önkormányzat és a 

vállalkozó között kötettik meg.  

 

Kishonti János képviselő: Mekkora az az összeghatár, mely esetben új közbeszerzési eljárást 

kell kiírni? 

Eunitas Kft. képviselője Stifler Róbert: Konkrét összeget jelen pillanatban nem tud 

mondani. 

Veres Imre polgármester: Ebben az esetben nincs szükség új közbeszerzési eljárás 

lefolytatására. 

Jankovics Lászlóné képviselő: Miért volt szükség a közbeszerzési eljárás ilyen gyorsan 

történő kiírására és lefolytatására? 

Veres Imre polgármester: A képviselő-testület hozta a döntést, úgy volt, hogy december 

hónapra megkapjuk a támogató döntést. 

Jankovics Lászlóné képviselő: Nem tartja célszerűnek, hogy egy perc alatt döntsenek egy 

ilyen nagymértékű beruházás vonatkozásában. 

Kishonti János képviselő: Legnagyobb baj az, hogy senki nem tud pontos tájékoztatást adni, 

hogy ez a közbeszerzés valójában mit is takar. Kemény pénzek kerülnek kifizetésre külsős 

cégeknek, de konkrét magyarázatot nem kapnak a szakkifejezésekre. 

Jankovics Lászlóné képviselő: Megkérdezi az Eunitas Kft. képviselőjét, hogy van e 

lehetőség a közérthető tájékoztatásra, mely a lakosság irányába is szólna. 

Eunitas Kft. képviselője Strifler Róbert: A szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító-telep 

építése tárgyában egyetlen ajánlattevő volt, az Alisca Bau Kft. Az ajánlat érvényes volt, a 

szükséges hiánypótlás részükről megtörtént. Ezt követően tájékoztatja a képviselő-testületet a 

pontok szerinti értékeléséről, valamint az ajánlattevő által ajánlott egyösszegű ajánlati árról. 

Kishonti János képviselő: Egy ajánlattevő esetén érvényes az ajánlat? 

Eunitas Kft. képviselője Strifler Róbert: Igen 

A mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó ajánlatok esetében négy 

ajánlat érkezett, melyből az UTIBER Kft. ajánlata érvénytelen volt, ugyanis kirívóan alacsony 

ellenszolgáltatást tartalmazott, ami arra engedhet következtetni, hogy a szolgáltatás nem 

megfelelő. A három ajánlattevő vonatkozásában a hiánypótlások bekérése és benyújtása 

megtörtént. Ezt követően pontozások alapján- mely a mellékletben részletezésre került- 

helyezések felállítására került sor. Mindezek figyelembevételével a Kapos Hidro Kft.  

valamint az Agroinvest Zrt., mint közös ajánlattevő került az első helyen megjelölésre. 
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Egyben tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az eredményhirdetésre február 16-a helyett 

február 23-án kerül sor. 

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

véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban.  

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot az eredményhirdetés 

módosított időpontjával elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

6/2011. (II.14.) önkormányzati határozat 

„Megbízási szerződés a Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása elnevezésű projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki 

ellenőri tevékenység ellátására” közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása 

tárgyában 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

közbeszerzési eljárásban négy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, melyek közül három 

volt érvényes. Megállapítja egyúttal, hogy a UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 

Budapest, Csóka u. 7-13.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvénytelen. 

2. A Képviselő-testület az eljárás nyerteseként a Kapos Hidro Kft (7400 Kaposvár, 

Buzsáki u. 48.), valamint az Agroinvest Zrt. (1119 Budapest, Fehérvári út 84/A.) 

közös ajánlattevőt jelöli meg, felhatalmazza a polgármestert a nyertessel megkötendő 

szerződés aláírására. 

Határidő: az eredményhirdetésre: 2011. február 23., a szerződés megkötésére:Támogatási 

döntést követően 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

5./ „Szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító-telep építés, Nagydorog” közbeszerzési 

eljárás nyertesének kiválasztása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Az írásos előterjesztés későbbiekben kerül kiküldésre. 

 

Veres Imre polgármester: A fent jelölt tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban négy 

ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, melyet az Előkészítő és Bírálóbizottság a 2011. február 14-én 

megtartott ülésén megtárgyalt, és a bonyolító által elkészített, csatolt értékelési javaslat szerint 

elfogadásra javasolt az ajánlatkérőnek.  

Az ajánlatkérő jogait jelen esetben a 23/2009. (III.3.) Öh. számú határozatban foglaltak 

alapján jelen ügyben a képviselő-testület gyakorolja. 

Mivel az előző napirend keretében az Eunitas Kft. képviselője ezen eljárásra vonatkozóan is 

választ adott megkérdezi, hogy van valakinek még hozzászólása, kérdése. 
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Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot az eredményhirdetés 

módosított időpontjával elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

7/2011. (II.14.) önkormányzati határozat 

„Szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító-telep építés, Nagydorog” közbeszerzési eljárás 

nyeretesének kiválasztása tárgyában 

3. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

közbeszerzési eljárásban egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, mely érvényes.  

4. A Képviselő-testület az eljárás nyerteseként az Alisca Bau Építőipari Zrt. (7140 

Bátaszék, Bonyhádi u. 30.) ajánlattevőt jelöli meg, felhatalmazza a polgármestert a 

nyertessel megkötendő szerződés aláírására. 

Határidő: az eredményhirdetésre: 2011. február 23., a szerződés megkötésére:Támogatási 

döntést követően 

Felelős:Veres Imre polgármester 

 

 

6./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. fordulós 

tárgyalása 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Veres Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság a 

költségvetés I. fordulós tervezetét megtárgyalta. Első alkalommal február 3-án, majd azt 

követően február 8-án, mely már a hiánycsökkentő javaslatok figyelembe vételével készült el. 

Jelen költségvetés tervezet a polgármesteri költségtérítés, a képviselői tiszteletdíjak, a civil 

szervezetek támogatásának felfüggesztése, a cafeteria kötelezőre történő lecsökkentése, és az 

étkezési hozzájárulás megvonásával közel 20 millió forintos csökkentést eredményezett. 

Felkéri a Dobri Istvánt a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

állásfoglalását. 

 

Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke. A Pénzügyi Bizottság két alkalommal tárgyalta a 

költségvetés tervezetet. Első alkalommal 60 millió forintos működési hitellel, ami eleve nem 

fogadható el, ugyanis 54 millió forint a megengedett hitelkeret. 

Második alkalommal február 08-án a költségcsökkentő tételek figyelembevételével tárgyalták 

a költségvetés tervezetet, melyet a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadott, és javasol a 

képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Kishonti János képviselő: A Pénzügyi- Bizottság elfogadta? Akkor mi a feladata a 

képviselő-testületnek? 
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Veres Imre polgármester: A Pénzügyi-Bizottság a polgármester által javasolt 

költségcsökkentéseket fogadta el. A költségvetés elfogadása a képviselő-testület feladata. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ügyrendi kérdése lenne. Az SZMSZ-ben foglaltak szerint az 

érintett napirendi pontnál könyvvizsgálót nem kell meghívni? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A könyvvizsgáló megbízatása csak a zárszámadásra szól. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az SZMSZ-ben nincs konkrétan feltüntetve, hogy mire 

vonatkozik a megbízatása, csak az, hogy az „érintett napirendi pont keretében”. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Mivel a zárszámadásra vonatkozóan van vele szerződésünk, ezért Őt 

az akkori időszak fogja érinteni. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Úgy tudja, hogy a tavalyi évben hitel nélkül működött az 

önkormányzat. Ilyen nagymértékű a támogatások csökkenése? 

 

Bot Sándor Szilveszterné pénzügyi ügyintéző: Az előterjesztésben az önkormányzatok 

költségvetési támogatásánál kimutatásra kerültek ezek a számadatok. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Nehezen tudja elfogadni, hogy ez idáig az önkormányzat 

hitel nélkül működött és most még arra sincs keret, hogy a civil szervezeteket támogassa. 

A pénzmaradvány miért nem került feltüntetésre? 

 

Bot Sándor Szilveszterné pénzügyi ügyintéző: A pénzmaradvány feltüntetésére 

zárszámadáskor kerül sor. 

Jankovics Lászlóné képviselő: De olyan nincs, hogy februárban nem lehet legalább 

megbecsülni. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Hol van az ÁFA? 

 

Bot Sándor Szilveszterné pénzügyi ügyintéző: Fordított Áfaként szerepel. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az iskola és az alapszolgáltatás esetében nem volt áfa? 

 

Bot Sándor Szilveszterné pénzügyi ügyintéző: Az Alapszolgáltatás esetében nem volt Áfa. 

A kérelem során csak a beruházás és a bérleti díjak vonatkozásában kérelmeztük az Áfa 

visszaigénylést. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Felteszi a kérdést, hogy mégis körülbelül mennyi 

pénzmaradvány várható. 

 

Bot Sándor Szilveszterné pénzügyi ügyintéző: Ha lesz is, előreláthatólag igen minimális 

összegre lehet számítani. 

 

Kishonti János képviselő: Hol mutatkozik nagyfokú hiány a költségvetés tervezetnél? 

 

Bot Sándor Szilveszterné pénzügyi ügyintéző: A külön mellékletben kimutatásra került 

szakfeladatonként, hogy pontosan hol milyen mértékű támogatás, kiadás várható és ez 

összességében mit eredményez. 



 13 

 

Kishonti János képviselő: Négy hónap alatt ilyen mértékű változások történtek?  

 

Bot Sándor Szilveszterné pénzügyi ügyintéző: Igen és az előírásoktól eltérni nem lehet. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A 39 millió forintos hiány tartható? 

 

Bot Sándor Szilveszterné pénzügyi ügyintéző: Előreláthatólag megfelelő gazdálkodással 

igen. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mi az, amiből esetlegesen még csökkenteni lehet? 

 

Bot Sándor Szilveszterné pénzügyi ügyintéző: A felhasználások területén. 

 

Dobri István polgármester: Megköszöni a külön kimutatást. Ha a táblázatot végig elemzi a 

képviselő-testület, akkor összességében nincs miért csodálkozni. Az összegek önmagukért 

beszélnek. 

Itt nem arról van szó, hogy bárki is rosszul végezné a munkáját, hanem arról, hogy nagy 

mértékben csökkennek a támogatások és nőnek a kiadások. 

 

Kishonti János képviselő: A kimutatás nagyon áttekinthető, de jó lenne tudni, hogy 2009-

2010. évben mennyi volt az állami támogatás. 

 

Bot Sándor Szilveszterné pénzügyi ügyintéző: Az 5. sz. mellékletben szerepel a kiadás, az 

1. számú főtáblában pedig a bevétel. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Lesznek még olyan számlák, ahol visszaigényelhető lesz az 

áfa? 

 

Bot Sándor Szilveszterné pénzügyi ügyintéző: Kisebb számlák esetében igen. 

 

Kishonti János képviselő: A Magyar Államkincstár honlapján szerepel egy segédlet, a 

költségvetési rendelet tervezet helyes kitöltésére vonatkozóan. A jelenlegi rendelet tervezet 

ezen segédlet több pontjának nem felel meg. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A rendelet tervezet az államháztartás működési rendjéről szóló 

kormányrendelet alapján készült el. A költségvetési rendeleteket a Tolna Megyei 

Kormányhivatal részletesen kielemzi, az Ámr-ben foglaltak alapján. A segédlet, amit Kishonti 

János képviselő úr említett a Magyar Államkincstár felé történő információk megküldéséhez 

szükséges, melyre a költségvetés elfogadása után kerül sor. 

 

Kishonti  János képviselő: A CKÖ támogatásnak a központi előirányzatban kell szerepelnie? 

 

Bot Sándor Szilveszterné pénzügyi ügyintéző: A 2/5 számú táblában kell szerepelnie. 

 

dr. Sátor Vera jegyző:  A CKÖ költségvetését külön kell feltüntetni ugyanis önálló 

költségvetéssel rendelkeznek.  

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Sem az előző, sem a mostani testület nem felelős a jelenlegi 

helyzetért. El kell fogadni, hogy az adható juttatásokról le kell mondani, szem előtt tartva a 



 14 

falu érdekeit. Elsősorban az ésszerűséget kell előtérbe helyezni, és nem népszerű döntések 

meghozatalára törekedni. 

Neki sem könnyű, mint intézményvezetőnek, hiszen a pedagógusokat is érinti a megszorítás 

pedig ők is ténylegesen mindig mindenütt helyt állnak. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Egyetlen dologban nem ért egyet, a civil szervezetek 

támogatásának megvonásában. Javasolja az idei évben történő támogatásukat is. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Egyetért képviselő asszony hozzászólásával. Továbbá az 

egyesületeknél adott a lehetőség a tagdíj szedésére, valamint pályázatok benyújtására is. 

Szükséges, hogy a gyerekek részére biztosított legyen a sport, néptánc, ugyanis ha mindezek 

megszűnnek, még több gyereket elvisznek más iskolásba, és ezáltal a gyereklétszám is 

csökken. 

 

Az Industria Invest Kft-vel 2009. szeptember 3-án került sor szerződéskötésre, ami magába 

foglalja, hogy két éven belül zöldmezős beruházást kell kialakítani. 2011. szeptemberében a 

két év lejár, ami azt jelenti, amennyiben ezen időpontig az Industria Invest Kft. semmilyen 

lépést nem tesz, 10 millió Ft megfizetésére kötelezheti az önkormányzat. A költségvetésnél 

ezt is figyelembe kéne venni, és máris megoldódna a civil szervezetek támogatása. 

 

Veres Imre polgármester: Igen, figyelemmel kísérik, tehát két éven belül kell benyújtania 

építési engedély iránti kérelmet. A szerződéskötéshez képest a két év 2011. szeptember 3-án 

jár le. Természetesen a másik kettő tulajdonos esetében is figyelemmel kísérik az időpontokat. 

Az Industria Invest Kft. esetében korábbi testületi ülésen felmerült, hogy az APEH felé 500 

ezer Ft tarozása van. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tartozás részükről időközben 

rendezésre került. 

A civil szervezetek munkáját nagyon tiszteli, de jelen esetben a költségvetés az Ő megítélése 

szerint nem biztosít lehetőséget a támogatásra. Ő is javasolja a tagdíjak szedését, illetve 

pályázatok benyújtását. 

Mit köztudott, a  Sportegyesületnek a támogatáson kívül egyéb bevétele nem volt. 

A Tűzoltó Egyesület esetében nem kevés költséggel jár csak az autó fenntartása. 

Polgárőrségnél az útiköltség, ami igazán nagyobb kiadást jelent, de ők pályázat útján 

próbálnak támogatást nyerni. 

A Néptáncegyesület anyagi háttere az idei évre biztosított. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A jövő évben sem biztos, hogy jobb lesz a helyzet. 

Tűzoltó Egyesülettel mi a további szándék? 

 

Veres Imre polgármester: Gyakorlatban aktív munkát nem tudnak végezni. 

Nem kötelező a fenntartásuk. 

Sajnos még így is további megszorítások megtételére lesz szükség. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Csökken a gyermeklétszám ebből kifolyólag egyre kevesebb 

állami normatíva kerül az oktatás és az egészségügy területén is kiutalásra. 

Megérti a civil szervezetek helyzetét, de elsődlegesen az intézmények fenntartása a cél. 

Nem kell bezárni az iskolát fűtés hiányában, továbbá a pedagógusok bére még biztosított. 

Nem tartaná célszerűnek a civil szervezetek támogatását, ha a közvetlen alkalmazottak 

étkezési hozzájárulása megvonásra került. 
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Kishonti János képviselő: A polgármester költségtérítés mértékének az illetménye 30 %-ról 

20 %-ra történő csökkentését, valamint a képviselők tiszteletdíjról történő lemondását el tudja 

fogadni, de a többit nem. A civil szervezetek támogatását javasolja, hiszen a polgárőrség 

esetében az emberek saját testi épségüket is veszélyeztetik. 

A Sportegyesület jelenleg jól működik, egy év kiesés teljesen tönkreteheti az eddig elért 

eredményeket. 

A pedagógusoknak javasolja az étkezési jegy biztosítását. Másutt kell megtalálni a 

lehetőségeket a hiány csökkentésére. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Tényleg nehéz elfogadni ezeket a megszorításokat, 

de jelen esetben nem igazán lehet más megoldást találni. 

 

Kishonti János képviselő: Kéri, hogy ezután időben kapják meg a képviselő-testületi ülésre 

az anyagot, hogy át lehessen tekinteni és megbeszélni a lehetőségeket. Célszerűnek tartaná, ha 

minden képviselővel kézbesítéskor át lenne vetetve a kiküldött anyag. 

 

Veres Imre polgármester: Az anyag az SZMSZ-ben foglaltak szerint időben kiküldésre 

került, de lehetőség van a módosításra is. 

 

Dobri István képviselő: Természetesen arra is van lehetőség, hogy a II. fordulós tárgyalás 

előtt a képviselők írásban benyújtsák javaslataikat a hiánycsökkentés vonatkozásában. 

 

Veres Imre polgármester: Ha egyetértenek Dobri István képviselő úr javaslatával. abban az 

esetben február 18-ig tegyék meg írásos javaslatokat. 

 

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

véleménye? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot Dobri István képviselő által 

javasoltak szerint elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

8/2011. (II.14.) önkormányzati határozat 

 

az önkormányzat 2011. évi költségvetési tervezetének I. fordulós megtárgyalásáról 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2011. évi költségvetésének tervezetét I. fordulóban megtárgyalta. 

 

2. A hiány csökkentése érdekében felkéri a képviselőket, hogy erre vonatkozó írásban 

nyújtsák be a polgármester felé, melyek a II. fordulós költségvetés tervezetbe 

beépítésre kerülnek. 

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: 2011. február 18. 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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7./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata alapító okiratának valamint szervezeti 

és működési szabályzatának módosítása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A mellékelt alapító okirat módosítás indoka az volt, hogy a Tarr 

Kft., mint kábelszolgáltató, levélben megkereste a  Közművelődési és Sportlétesítmények 

Központját - tekintettel a 2011. január 1-jétől hatályos a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseire-, hogy 

adjon tájékoztatást az általa végzett műsorszolgáltatás tárgyában. 

dr. Sátor Vera jegyző: A Közművelődési és Sportlétesítmények Központja korábban létező, 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata által alapított költségvetési szerv volt, mely jelenleg 

is műsorszolgáltatási engedéllyel rendelkezik. Ezt a költségvetési szervet az alapító már sok-

sok évvel ezelőtt megszüntette. A jogutódja a megszüntetéssel Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata lett. Ennek ellenére a műsorszolgáltatási engedély Médiahatóságnál 

nyilvántartásba vett jogosultja ma sem az önkormányzat, és a főszerkesztő sem a 

polgármester, hanem Hahn Róbert programszervező. 

A kialakult helyzet az összeférhetetlenségi szabályok miatt nem teszi lehetővé azt, hogy a 

továbbiakban az önkormányzat a televíziót szakfeladaton működtesse. Ezért 2011. március 1-

től a település honlapját kell naprakészen működtetni, ami egyébként is kötelező feladat. 
 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A Nagydorog.hu honlapról lenne szó, amit a továbbiakban 

üzemeltetni kellene? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mit fog csinálni a Hahn Róbert? 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A település honlapját fogja szerkeszteni, ami az 

önkormányzat részéről kötelező feladat. 

 

Veres Imre polgármester: A honlapra a kötelezően feltöltendő anyagok mellett feltöltésre 

kerülnek a közérdekű tájékoztatások is. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: És amennyiben nincs számítógépe a lakosságnak? 

 

Kishonti János képviselő: Valóban nem minden család rendelkezik számítógéppel és azt 

tudni kell kezelni is.  

Milyen megoldásokra van lehetőség? 

 

Veres Imre polgármester: A televízió további működtetésére kizárólag egy önkormányzattól 

elkülönülő jogi személy, gazdasági társaság vagy civil szervezet lehetne jogosult. A 

problémát az okozza, hogy gazdasági társaság számára az önkormányzat részéről semmilyen 

formában nem tudunk támogatást nyújtani, a civileknek is csak szigorú szabályok szerint, de 

ebben az esetben is a civil szervezeteknek minden évben csaknem fél évig előlegezni kell a 

kiadásokat – körülbelül 200 ezer forintot 

Ha az újságot továbbra is ki szeretnénk adni, abban az esetben előzetes igényfelmérésre kerül 

sor a fizetett szolgáltatás vonatkozásában. 
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Jankovics Lászlóné képviselő: Tudomása szerint Tengelicen is működik helyi TV. 

 

Veres Imre polgármester: Ott is civil szervezet működteti. 

 

Kishonti János képviselő: Javasolja, hogy keressék fel a működtető civil szervezetet a 

kivitelezés megoldása végett. 

 

Veres Imre polgármester: Természetesen mielőbb megteszik az intézkedéseket. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Nem lehetne a Paksi Atomerőműtől kérni némi támogatást? 

 

Veres Imre polgármester: Ma már a Paksi Atomerőnél is nagyon kötöttek a támogatások. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
 

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

 

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

határozatot hozza: 

9/2011. (II. 14.) önkormányzati határozat  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítása tárgyában 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdése b) pontjában, továbbá a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38. §-ának (1) 

bekezdésében foglaltak alapján Nagydorog Nagyközség Polgármesteri Hivatalának 

Alapító Okiratát az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Módosító Okiratban 

foglaltak szerint módosítja. A módosítást tartalmazó egységes szöveget a Képviselő-

testület az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltakról a 

kivonat megküldésével értesítse a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát értesítse, 

egyidejűleg kérelmezze a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásának 

módosítását. 

Határidő:  az 1. pontokban foglaltak tekintetében:  azonnal 

a 2. pont tekintetében:    a határozat elfogadását  

követő 8 napon belül 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

 

Veres Imre polgármester: Az I-II. pont szerinti változásokat át kell vezetni a Polgármesteri 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatán (SZMSZ) is (SZMSZ módosítás 1-4. pontjai). 
 

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

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás és1 ellenszavazat mellett a következő 

határozatot hozza: 
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10/2011. (II. 14.) önkormányzati határozat  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti 

és Működési Szabályzata 1. számú módosításának jóváhagyása tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az irányítói 

jogkörébe tartozó Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú módosítását az 

előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

 

 

8./ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2011. évi teljesítmény-követelményeit 

megalapozó kiemelt célok meghatározása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri dr. Sátor Vera jegyzőt, hogy amennyiben szóbeli  

kiegészítése van tegye meg. 

 

dr. Sátor Vera Jegyző: A munkáltatói jog gyakorló részére minden évben kötelező feladat, a 

teljesítmény-követelmények meghatározása, ami a személyi iratok részét képezi. Törvényileg 

előírt feladat, aminek nem teljesítése esetén törvénysértést követnénk el. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Az írásos értékelést megkapják a köztisztviselők?  

Bevonásra kerülnek - e a kollegák? Konkrétan arra gondol, hogy önértékelésre van e 

lehetőség, és ha igen élnek- e vele? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Önértékelés nem történik, a munkáltatói jogkör gyakorlója végzi el a  

teljesítményértékelést, mivel ezt a törvény így írja elő. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Célszerűnek tartaná az önértékelés bevezetését. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A jövőben lehet róla szó. 

 

Veres Imre polgármester: A Ktv. 34. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző 

esetében a polgármester értékeli teljesítményét, és az értékelésről tájékoztatja a képviselő-

testületet. Megkérdezi a jegyzőnőt, hogy hozzájárul e a nyilvános tárgyaláshoz. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz. 

 

Veres Imre polgármester: dr. Sátor Vera jegyző törvényességi munkájával teljes mértékben 

meg van elégedve, mind a testületi, mind a hivatalban a hatáskörében tartozó feladatok  

elvégzése terén. Munkája tükröződik a hivatali dolgozók feladatellátásban is. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testület, hogy az előző polgármester a 

választás előtti időszak vonatkozásában a teljesítményértékelést elvégezte. 
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A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását dr. Sátor Vera jegyző 

teljesítményértékelésével kapcsolatban tudomásul vette. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdést nem hangzott el, 
 

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

 

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

következő határozatot hozza: 

 

11/2011. (II. 14.) önkormányzati határozat  

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2011. évi teljesítmény-követelményeit 

megalapozó kiemelt célokról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 34. §-a (3) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselőkkel szemben a 2011. évre támasztandó teljesítmény-

követelmények alapjául a jelen határozat mellékletében rögzített kiemelt célokat 

határozza meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Ktv. 34. §-ának (6) bekezdése 

alapján 

-   az 1. pontban meghatározott kiemelt célok alapján – a körjegyzőségben 

résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei által meghatározott kiemelt 

célok figyelembe vételével - dolgozza ki a jegyzővel szemben a 2011. évi 

egyéni teljesítmény-követelményeket, 

-    a jegyző 2011. évi teljesítményértékelését végezze el, és arról a képviselő-

testületet tájékoztassa. 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Ktv. 34. §-ának (5) bekezdése alapján 

-   az 1. pontban meghatározott kiemelt célok alapján – a körjegyzőségben 

résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei által meghatározott kiemelt 

célok figyelembe vételével - dolgozza ki a Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselőkkel szemben a 2011. évi egyéni teljesítmény-

követelményeket, 

-    a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2011. évi 

teljesítményértékelését végezze el. 

Határidő: az 1. pont vonatkozásában:     azonnal 

a 2. pont vonatkozásában: 

 a teljesítmény-követelmények kidolgozására: 2011. március 31. 

 a teljesítmény-értékelés elvégzésére:  2011. december 31. 

 a tájékoztatásra:    2012. február 28. 

a 3. pont vonatkozásában: 

 a teljesítmény-követelmények kidolgozására: 2011. március 31. 

 a teljesítmény-értékelés elvégzésére:  2011. december 31. 



 20 

Felelős: az 1. pont vonatkozásában:   Veres Imre polgármester 

a 2. pont vonatkozásában:  Veres Imre polgármester 

a 3. pont vonatkozásában:  dr. Sátor Vera  jegyző 

 

 

9.1 Általános célú közmeghallgatás kitűzése  

 Előadó: Veres Imre 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv részét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A képviselő-testület 2011. évi munkaterve tartalmazta az 

általános célú közmeghallgatás kitűzését.  

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 13. §-a értelmében évente legalább 

egy alkalommal kötelező közmeghallgatást tartani.  
 

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

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

 

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

 

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

következő határozatot hozza: 

 

12/2011. (II. 14.) önkormányzati határozat 

Közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

2011. március 28-án 17:30 órakor általános célú közmeghallgatást tart – képviselő-

testületi üléssel egybekötve -. 

A közmeghallgatás helye: Sportcsarnok Klub helyisége. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakról a 

lakosságot a helyben szokásos módon értesítse. 

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: 2011. március 11. 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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Bejelentések 

 

Veres Imre polgármester: A korábbi testületi ülésen felmerülő kérdésekre írásban 

megtörtént a válaszadás: 

- A járdák kijavítására vonatkozó felmérések, 

- A gyermekorvosi betegkártyákra vonatkozó adatszolgáltatás, 

- A segélyek kifizetésének összegszerűsége, 

- A felsőoktatásban részesülőkre vonatkozó adatok közlése. 

 

Kishonti János képviselő: Jelenleg még működik a Nagydorog TV? 

 

Veres Imre polgármester: Igen, tudomása szerint csak a vasárnapi ismétlések maradtak el. 

Március 1-ig működik. 

 

Kishonti János képviselő: Azt a tájékoztatást kapta, hogy dr. Regős György háziorvosnál az 

önkormányzat nem biztosítja/finanszírozza a telefont, és ez okból az elérhetősége nem 

biztosított. 

 

Veres Imre polgármester: Szolgáltató váltás volt betervezve a takarékosság végett, de a 

szolgáltató nem a szerződében foglaltak alapján végezte el a bekötéseket, ebből erednek a 

jelenleg fennálló hibák. Természetesen már felvettük velük a kapcsolatot a hibák mielőbbi 

elhárítása érdekében. 

 

Kishonti János polgármester: Korábbi testületi üléseken már tárgyalták a Kossuth utcai 

parkolót. Ezen a téren hol áll a tárgyalás? 

 

Veres Imre polgármester: A Közút Kezelő Kht. írásban megküldte az értesítést a helyszíni 

szemle lefolytatásáról, melyre a hét folyamán kerül sor. A megbeszéltek alapján a 

vállalkozókkal is felvette a kapcsolatot a parkoló kialakítása tárgyában.  

 

Kishonti János képviselő: A kispolgárok köszöntése ezentúl hogyan fog történni? 

 

Veres Imre polgármester: Javasolja, hogy kispolgárok támogatása a továbbiakban is 

megmaradjon. 

 

Kishonti János képviselő: Tudomása szerint az önkormányzat tulajdonát képezte 400 q fa, 

mely kiosztásra került. Ez a fa hogyan került be az önkormányzathoz, illetve a kiosztott 

mennyiség befizetésére milyen módon került sor. Ha segélyként adták, abban az esetben miért 

nem került meghirdetésre?  

 

Veres Imre polgármester: Az önkormányzati területekről került kitermelésre a szóban forgó 

fa, ami az itt dolgozó rászoruló emberek között került szétosztásra. A fizetés teljesítésére az 

idei évben kerül sor, mivel az érintettek közcélúként ismételten munkába állnak az 

önkormányzatnál. 

 

Kishonti János képviselő: Ez a számviteli fegyelem megsértése. 
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dr. Sátor Vera: Valóban szabálytalan volt, ha így történt. Nekem nem volt módon jelzést 

tenni, mert most hallok róla először. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az írásos tájékoztatás szerint két fő tanul felsőoktatásban. 

Egy fő Sárszentlőrincen, melyet természetesen ők finanszíroznak. Ezen a téren Nagydorog 

vonatkozásában nem történik megszorítás? A Bursa Hungarica pályázat esetében öt ember 

kapott támogatást, holott még nagyon sok hallgatónak segített volna, ha támogatja az 

önkormányzat, és ezáltal az állam is. Olyan embert kellett volna kinevezni programszervezői 

munkakörbe, akinek meg volt hozzá a végzettsége. Vannak olyan fiatalok, akik ezt a pozíciót 

a végzettségnél fogva be tudták, vagy jelen esetben is be tudnák tölteni és most nem kellene 

tandíjat fizetni, ami éves szinten 280 ezer forint. 

 

Veres Imre polgármester: Még az előző képviselő-testület döntött ebben a témában. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Van tanulmányi szerződése? 

 

Veres Imre polgármester: Nincs, mivel a polgármester kötelezte a szakirányú főiskola 

elvégzésére, így vele nem köthető tanulmányi szerződés. 

 

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

nyilvános ülését 20.00 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

 

Kmft. 

 

 

        Veres Imre     dr. Sátor Vera 

     polgármester           jegyző  


