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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: 

 

 

13/2011.(II. 28.) önkormányzati határozat  

 
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról és a polgármesternek a két 

ülés között végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

14/2011.(II. 28.) önkormányzati határozat  

 
a polgármesteri költségtérítésének mértékének 

módosításáról 

15/2011.(II. 28.) önkormányzati határozat  

 
a Dunaföldvár Város Önkormányzata, 

mint Gesztor által, a Paksi Többcélú 

Kistérségi Társulás számára szervezett 

csoportos energia beszerzési közösséghez 

való csatlakozás tárgyában 
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 1/2011.  

(II.28.) önkormányzati rendelete 

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata 2011. évi 

költségvetéséről 

 

Hatályba lépésének napja:  

2011. március 01. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 2/2011.  

(II.28.) önkormányzati rendelete 

 

a települési 

önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1995. 

évi 2/1995. ( VI.1.) Ör. 

rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

 

Hatályba lépésének napja:  

2011. március 01. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 3/2010.  

(II.28.) önkormányzati rendelete 

 

az egyes szociális és 

gyermekvédelmi tárgyú 

rendelete módosításáról. 

 

Hatályba lépésének napja: 

(2)-(3) bekezdésekben 

foglalt kivétellel 2011. 

március 01. 

A 3. § 2011. szeptember 1. 

Az 5-11. §-ok 2011. április 

1. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2011. február 28-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,  

Kishonti János,  

Jankovics Lászlóné, 

Szabó J. Csabáné képviselők   

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Bot Sándor Szilveszterné pénzügyi ügyintéző 

     Gellérné Balassa Éva Könyvvizsgáló 

 

Veres Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, könyvvizsgáló asszonyt. A képviselő-

testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő 

képviselőből 6 fő jelen van. Hosnyánszki Jánosné képviselő asszony a távollétét előzetesen 

bejelentette. 

 

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

napirendi pontokon kívül van-e valakinek egyéb javaslata. 

 

Kishonti János képviselő: A zárt ülésre vonatkozóan 1-es számú napirendi pont van 

megjelölve. 

 

Veres Imre polgármester: A zárt ülés keretén belül szintén 1-es számú napirendi ponttal 

kezdünk. 

 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

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

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./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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3./ A polgármesteri költségátalány mértékének módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

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

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

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5./ Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek 

módosítása. ( Írásos előterjesztés )  

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6./ A Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint Gesztor, által a Paksi Többcélú 

Kistérségi Társulás számára szervezett csoportos energia beszerzési közösséghez 

való csatlakozás. ( 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./   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. Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri, hogy az írásban kiküldött beszámolót az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjenek. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

13/2011. (II. 28.) 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 elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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2./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Pénzügyi Bizottság a költségvetés tervezetet megtárgyalta. 

Változás annyiban történt, hogy a tiszteltdíj vonatkozásában nem minden képviselő írta alá a 

lemondó nyilatkozatot, ebből kifolyólag az előző tervezethez képest a két havi tiszteletdíj 

beépítésre került. Költségvetést érintő további módosítás, a kajdacsi iskola által benyújtott 

javaslat alapján történt. 

Mindezek ismeretében javasolja a költségvetés elfogadását. 

Felkéri Dobri Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

állásfoglalását. 

 

Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a költségvetési rendelet 

tervezetet megtárgyalta, és egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Kishonti János képviselő: Egyetért az önkormányzat és az intézmények terén történő 

átvilágítással, de az lenne a kérése, hogy mindez öt évre visszamenően történjen meg. 

Ugyanis, ha eddig gondosan figyelemmel kísérték volna a gazdálkodást, akkor már előzőleg 

is látni kellett volna, hogy mekkora hiány várható. Ez idáig miért nem jelezték? 

Továbbá arra is törekedni kell, hogy a köztisztviselők és a közalkalmazottak egyforma 

megszorításokban részesüljenek. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: A tiszteletdíjról történő lemondás volt az elsődleges feladat. 

Most mégis szerepel két havi a költségvetésben, ezáltal növelve a hiányt. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A működési célú hitel a 39 915 ezer forint helyett miért 

növekedett meg 40 682 ezer forintra? 

Továbbá véleménye lenne. A polgármester és a Pénzügyi Bizottság elnöke büntetni akarja a 

falut. Nem lesz TV, helyi újság, valamint a civil szervezetek támogatása is megvonásra kerül. 

Van ebben a költségvetésben még tartalék, az átvilágítás majd választ ad a hiányra. Tavalyi 

évben is 32 millió forintos hiánnyal kezdett az önkormányzat és mégis minden téren volt 

megoldás. A Tűzoltó Egyesület működése 35-40 ezer forinton múlik. Helyben vannak, tűz 

esetén bármikor elérhetőek lennének. Nem igaz, hogy az önkormányzat nem tud 100 ezer 

forintot ráfordítani. A Sportegyesület tevékenységét is nyomon kellett volna követni. 

Legalább 6 hónap vonatkozásában kerüljön sor a támogatásukra. 

 

Veres Imre polgármester: A polgármester, az intézményvezető és a képviselő-testület 

együttesen felelős a gazdálkodás terén. 

 

A működési hitelnél 39 915 ezer forintról történő növekedés 40 682 ezer forintra a 

tiszteletdíjak két havi beépítéséből ered, ugyanis Kishonti János képviselő úr nem írta alá a 

lemondó nyilatkozatot. 

 

Továbbá a polgármester és a pénzügyi bizottság nem bünteti a falut, de a jelenlegi 

költségvetés alapján a civil szervezetek támogatása nem megoldható. 
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Tudomása szerint, amennyiben a Sportegyesület havi 1000 forint tagdíjat szedne, valamint az 

orvosi vizsgálatot önerőből finanszírozná, akkor az első félévben biztosított lenne a 

fenntartásuk. 

Az önkormányzat továbbra is elvégzi a pálya karbantartását és biztosítja az öltöző épületét. 

A televízió működtetése jogszabályi feltételek miatt nem megoldható.  

Az önkormányzattól elkülönülő jogi személy: civil szervezet vagy gazdasági társaság lehetne 

jogosult a további működtetésre. Abban az esetben új műsorszolgáltatói engedély szükséges, 

be kell építeni az alapszabályba az általuk végzett új tevékenységet. Tudomása szerint már 

folynak a megbeszélések. 

 

Tavalyi évben 32 millió forint volt a várható hiány, de volt 17 millió forint pénzmaradvány. 

 

Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke: Ki bünteti a falut? 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A polgármester és a pénzügyi bizottság. 

 

Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke: Ők nem büntetik. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Akkor ki?  

 

Dobri István polgármester: A képviselő-testület tagjaitól hiánycsökkentő javaslatok 

bekérésére került sor, - a támogatások biztosításának érdekében - de a mellékelt javaslatok 

alapján ezen feladatnak senki sem tudott eleget tenni. Akkor miért a polgármester és a 

pénzügyi bizottság büntetne akárkit is? 

Az idei évben pénzmaradvány azért nincs, mivel a két EU-s pályázat önerejét az 

önkormányzat hitel felvétele nélkül finanszírozta. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Egyikük sem azért dolgozik, hogy büntessenek. 

Arra tettek esküt, hogy a falu érdekeit képviseljék. 

A televíziót azért kell megszüntetni, mert törvényellenesen működne, ami komoly büntetést 

vonhat maga után. 

Az újság megjelenéséért is sokat tettek, és most sem az a cél, hogy teljesen elvonják a 

lakosság köréből. Jelenleg is azon dolgoznak, hogy milyen formában – előfizetés- tudnának 

mielőbb megoldást találni. 

A civil szervetekre vonatkozóan pedig el kell tudni fogadni azt, hogy a nincsből nem lehet 

támogatást adni. 

Lehetőség van pályázatok benyújtására, tagdíj szedésére, valamint az 1%-ok begyűjtésére is. 

Pályázatok elkészítése terén az önkormányzat biztosan nyújt segítséget. 

 

Kishonti János képviselő: Az előző testületi ülésen úgy szólt hozzá, hogy az első kettő 

megszorítást elfogadja, - melyben bent volt a tiszteletdíj is - de szerinte azért erről döntést 

kellett volna hoznia a képviselő-testületnek. Ő azt nem mondta, hogy nem mond le. 

Továbbá tudomása szerint a televízió eddig is törvénytelenül működött. 

A jelenlegi polgármester és a volt polgármester mikor akarja tájékoztatni a képviselő-

testületet az átadás-átvételről? 

Ugyanis az átadás-átvételi jegyzőkönyvben az alábbi mondat szerepel: „Július 31-ig 47 

önkormányzati tulajdonú érdekeltségi egységre 66 millió Ft-ot a Víziközmű Társulat részére 

átutaltunk.” Hogyan történt meg az átadás, ha ilyen hibák nem kerültek észrevételre. 
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dr. Sátor Vera jegyző: Elírás történt, de a két polgármester értette egymást. Egyben 

tájékoztatja a képviselő urat, hogy a polgármesteri átadás-átvételről a képviselő-testületet nem 

kell tájékoztatni. 

 

Kishonti János képviselő: Abban az esetben, ha 2500 fő alá kerül a falu lakossága, nem kell 

főállású polgármester sem. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Egyesületi vezetőként is mindenki a televízió működtetése 

mellett van. Mikortól él a törvény arra vonatkozóan, hogy valójában milyen formában 

működtethető? Sokan azt sem tudták a faluban, hogy jogszabályi háttere van. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az önkormányzat körülbelül, a 2000-res évek eleje óta, mióta 

hatályba lépett a képviselők jogállását szabályozó törvény, nem működtethet televíziót. Ezért 

már akkor sem lehetett volna ebben a formában létrehozni, amikor létrehozták 2006. körül. 

Kiderült, hogy a televízió műsorszolgáltatási engedélye a Közművelődési és 

Sportlétesítmények Igazgatósága nevére szólt. Ilyen intézmény azonban nincs. Az egész 

probléma azért most került felszínre, mert 2011. január 1-jétől hatályos a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény. 

Emiatt a kábelszolgáltató Tarr Kft. jelezte, hogy a médiahatósághoz új bejelentést kell tenni, 

illetve velük is új szerződést kell kötni, és kiderült, hogy az engedély jogosultjának az 

adószáma megegyezik az önkormányzatéval, hiszen az engedély jogosultja nem létezik, csak 

szakfeladat formájában. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ezáltal tisztázódott, hogy ezidáig is törvénytelenül működött. 

 

Veres Imre polgármester: Hivatkozva a korábbi testületi ülésre, tájékoztatja a Képviselő-

testületet, hogy valóban volt 400 q-a fa az önkormányzat területén, de ebből a táncház, a 

sportegyesület öltözője, valamint a Polgármesteri Hivatal épülete is fűtve volt. Összességében 

45 q-a fa került kiosztásra, mely a mai napon már ismételten az önkormányzat tulajdonát 

képezi. Ezáltal az előző testületi ülésen felmerült probléma rendezésre került. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: 2010. december 13-i képviselő-testületi ülésen felmerült a 

kérdés a hulladék két hetenként történő elszállítására. Tudomása szerint a KVG Zrt. külön 

szerződést is köt a lakossággal 2900,-Ft/negyedév összegért. 

Történt-e megkeresés ez ügyben? 

 

Veres Imre polgármester: 2010. december 15-én levelet írtam az ÁNTSZ felé a képviselő-

testület által elhangzott javaslat alapján, melyre az alábbi választ kapta az önkormányzat. 

„A bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. ( XII.20.) Korm. rendelet 10 §-a (2) bekezdésének 1. és 2. 

pontja szerinti nagyvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen 

hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani.” 

A jogszabály vonatkozó helye szerint a heti egyszeri hulladékszállításnál kevesebb szállítás 

közegészségügyi szempontból nem megengedett. 

 

Kishonti János képviselő: Alföldön pl. Kiskőrös, Kiskunhalas, Kiskunmajsa területén az 

elszállított mennyiség után történik a díjfizetés. 
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Veres Imre polgármester: Paksi Hulladék feldolgozó esetében már másként fog működni az 

elszállítás. 

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

hozzászólása. 

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2011. ( II.28. ) önkormányzati rendelete 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. február 28. 

 

 

3./ A polgármesteri költségátalány mértékének módosítása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Veres Imre polgármester: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. §-ának (1) bekezdése 

alapján a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, a képviselőnek a 

képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt szükséges költségét meg kell téríteni. A polgármestert, választása szerint  

költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a 

polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. Megválasztását követően 

kérte a költségtérítés megállapítását. Részére a képviselő-testület az alakuló ülésén az illetménye  

30%-ának megfelelő összeget állapított meg költségtérítésként. Az önkormányzat forráshiányára 

tekintettel most azt kéri – amit írásban is megkaptak a képviselők -, hogy 2011. március 1-jétől a 

részére megállapított költségtérítés összegét illetménye 20%-ában szíveskedjenek meghatározni. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Nagyon szép dolog, de az adókulcs változás miatt a polgármester úr 

havi fizetése kb. 21 ezer forinttal nőtt, összességében a költségvetésben mínuszként nem fog 

jelentkezni a 30 %-ról, 20 %-ra történő lemondás. 

 

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

kapcsolatban hozzászólása, kérdése.  

 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Bejelenti személyes 

érintettségét, megkérdezi, hogy kívánja-e a képviselő-testület kizárni a szavazásból. 

 

A képviselő-testület, 5 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül a polgármestert a 

napirendi pont szavazásából nem kívánja kizárni. 

 
Veres Imre polgármester: Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület, 5 igen szavazattal,1tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 
 

14/2011. (II. 28.) önkormányzati határozat  

a polgármesteri költségtérítésének mértékének módosításáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2011. (X.18.) önkormányzati 

határozat 2. pontját 2011. március 1. napjától az alábbiak szerint módosítja: 

 

„A Képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján 

a polgármester költségátalányát az 1. pontban meghatározott illetmény 20 %-ában, azaz havi 85.030,- 

Ft-ban állapítja meg.” 

 

Határidő: 2011. március 1. 

Felelős: Böndörné Jaksa Judit alpolgármester 

 

 

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

(VI. 1.) Ör. rendelet módosítása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Veres Imre polgármester: A várható tárgyévi forráshiány miatt az elmúlt képviselő-testületi 

ülés alkalmával szó esett a képviselői tiszteletdíjak fedezetének 2011. évben történő 

elvonásáról. Mivel az önkormányzat rendelkezik egy hatályos önkormányzati rendelettel, erre 

két módon van lehetőség: 

-A rendelet hatályon kívül helyezésével, melynek azonban visszamenőleges hatálya nem 

lehet, így csak 2011. március 1-től léphet hatályba, azaz két havi tiszteletdíjat be kell tervezni 

a költségvetésbe. 

-A rendelet változatlanul hagyásával, amennyiben valamennyi önkormányzati képviselő 

nyilatkozik arról, hogy a tárgyévre lemond a képviselői tiszteletdíjáról.  

Mivel utóbbi eset nem valósult meg, így szükségessé válik a képviselői tiszteletdíjakról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 2011. március 1-jei hatállyal, továbbá a költségvetési 

rendeletben a töredék időre szükséges fedezetet biztosítani kell. 

 

Kishonti János képviselő: Elvonásra kerülnek a tiszteletdíjak, mint hiánycsökkentő tétel. 

Mi történik akkor, ha a hiány mértéke a későbbiekben csökken. Abban az esetben 

visszamenőlegesen visszakapják a tiszteletdíjat?  

 

Veres Imre polgármester: A költségvetés alakulása tekintetében bármikor lehetőség van a  

rendelet módosítására. 

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

kérdése. 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott le. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a  rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodással, 1 ellenszavazat nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

2/2011. ( II.28. ) önkormányzati rendelete 

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

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. március 01. 

 

 

5./ Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek 

módosítása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

Veres Imre polgármester: Az Országgyűlés 2010. december 23-án megalkotta az egyes 

szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvényt, melyet a Magyar Közlöny 2010. 

december 30-i számában hirdettek ki. 

A módosítások az alábbiakat érintették: 

- az aktív korúak ellátásának szabályai, 

- a lakásfenntartási támogatás szabályai, 

- a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályai. 

A változásokhoz hozzá kell igazítani az érintett önkormányzati rendeleteket. 

A bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírhatják, hogy a kérelem 

benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására 

vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet 

rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott 

lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, 

az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának 

biztosítására irányuló kötelezettség írható elő.  

 

2011. szeptember 1-től az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás esetében 

a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy fogyasztási egységre 

számított havi jövedelmi határát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ánál alacsonyabb jövedelmet 

jogosultsági feltételként nem írhat elő. 

Jelenleg hatályos rendelet a jövedelmi határt 200%-ban, az egyedül élők esetében 250%-ban 

határozza meg, így ennek módosítása elkerülhetetlen. 
 

Továbbá a költségvetési lehetőségek nem teszik lehetővé, hogy az átmeneti segélyezetteket az 

eddigiekhez mérten támogassuk, ezért javasolja a segély adható legkisebb mértékét az eddigi 

2000-ről 500,- Ft-ra csökkenteni. 

 

A képviselő-testület a 2011. február 14-én megtartott ülésén tárgyalta a bikácsi 

önkormányzattal 2009. április 15-én a gyermekétkeztetés biztosítására megkötött 
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feladatellátási megállapodás megszüntetését. Ennek megfelelően a gyermekvédelmi 

rendeletből a bikácsi térítési díjakra vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Egyetért, hogy a rászorultság alapján kerüljön sor segély 

kiosztására, de az 500,- Ft-ot nagyon kevésnek tartja. Akinek gondja van, annak az ötszáz 

forint nem segítség. Tavaly 10-15 ezer forint is kifizetésre került személyenként. 

 

Veres Imre polgármester: Egy-két kivételes esetben előfordult a 10-15 ezer forintos 

kifizetés. A segélyek esetében figyelembe kell venni az 1 főre jutó jövedelmet, mely ha nem 

éri el a 28.500,- Ft-ot, abban az esetben a kérelmező jogosult átmeneti segélyre, ami egy éven 

belül ötször igényelhető. Az 500,- Ft a minimum adható összegre vonatkozik. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A jogos kérelmet valóban nem lehet elutasítani. Szerinte nem 

fogja elérni a célját az önkormányzat az 500,- Ft-ra történő csökkentéssel. 

 

Veres Imre polgármester: Év közben lehetőség van a rendelet módosítására. 

 

Kishonti János képviselő: A rendelet tartalmazza, hogy amennyiben a lakókörnyezet nem 

rendezett, akkor az kizáró ok lehet. Kinek a feladata ezt eldönteni? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Szubjektív dolog, amit nem lehet jogszabályban tökéletesen 

leszabályozni. 

Ennek felmérése az ügyintéző feladata. 

A szabályozás ellen szól, hogy a feltételek meghatározása nehézkes, sok szubjektív elemet 

hordoz, hiszen a rend és tisztaság fogalma sem objektív, így a jogalkalmazók számára 

nehézségeket teremt, bizonytalanságokat okoz. Emellett pedig az ezen feltétel nem teljesítése 

miatt a rendszerből kiesettek ellátatlanok maradnak, akik bizonyára meg fognak jelenni az 

átmeneti segélyért folyamodók között. 

A képviselő-testület dönthet úgy tehát, hogy a 4/B. §-t beilleszti a helyi rendeletbe, és dönthet 

úgy is, hogy nem.  

 

Kishonti János képviselő: Módosításra tesz javaslatot. Javasolja, hogy a képviselő-testület a 

4/B. § nélkül fogadja el a rendeletet. 

 

Veres Imre polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy Kishonti János képviselő úr 

módosító javaslatára vonatkozóan szavazni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület Kishonti János képviselő módosító javaslatát 2 igen szavazattal, 4 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elutasítja. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Abban az esetben, ha nagyon indokolt a segély kifizetése 

szükséges a környezet felmérése? 

 

Veres Imre polgármester: A lakókörnyezet rendezettsége a bérpótló juttatásra jogosultság 

egyéb feltétele, nem az átmeneti segélyé. 

 

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

valakinek hozzászólása, kérdése. Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott 

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

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 1 ellenszavazat mellett a következő 

rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2011. ( II.28. ) önkormányzati rendelete 

az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendelete módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja:  (2)-(3) bekezdésekben foglalt kivétellel  

2011. március 1.  

A 3. § 2011. szeptember 1. 

Az 5-11. §-ok 2011. április 1. 

 

6./ A Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint Gesztor, által a Paksi Többcélú 

Kistérségi Társulás számára szervezett csoportos energia beszerzési közösséghez 

való csatlakozás.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A kedvezőbb energiaárak elérésének érdekében a Sourcing 

Hungary Kft., mint független energia szekértő szervezet a Magyar Energia Beszerzési 

Közösség keretében az energia piaci liberalizációt kihasználva csoportos energia 

beszerzéseket szervez, ami a csatlakozó tagok számára kedvezőbb pozíciókat képes elérni, 

mint a szervezetek önállóan. A közösség célja, hogy a tagok földgáz és villamos energia 

beszerzését együttesen kezelve, kihasználjuk a mennyisségből és portfolióhatásból fakadó 

előnyöket. A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. február 14-én 

megtartott ülésén a jelenlévő polgármesterek egyhangúlag támogatták, és kifejezték 

csatlakozási szándékukat a Sourcing Hungary Kft., mint független energia beszerzési 

szakértő, és az Ajánlatkérők energia beszerzési feladatait koordináló Dunaföldvár Város 

Önkormányzata, mint Gesztor, által a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás számára szervezett 

csoportos energia beszerzési közösséghez. 

 

A Kft. az alábbi feladatokat látja el: 

- Költségelemzés – Megtakarítási potenciál feltárása 

- Közbeszerzés  

Egyelőre csupán az elsőről lenne szó. ennek eredményeként azonban egy új közbeszerzési 

eljárás lefolytatására is sor kerülhetne, az elért megtakarítás meghatározott %-át kitevő 

sikerdíj ellenében. A költségelemzés lefolytatása ugyanakkor nem kötelezi az 

önkormányzatokat a közbeszerzésben való részvételre, de a gesztori megállapodás 

megkötéséhez szükséges a csatlakozási szándék képviselő-testület általi megerősítése. 

A kistérség minden települése hozzájárult. 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Ha jól értelmezi, akkor csak a megtakarítás 

bizonyos %-a illeti meg őket. 

Veres Imre polgármester: Igen, csak bizonyos százalék illeti meg őket. Közbeszerzés 

lefolytatása szükséges, melyet Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint gesztor tesz meg. 

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

hozzászólása, kérdése 

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

 

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

határozatot hozza: 

 

15/2011. (II.28.) önkormányzati határozat 

a Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint Gesztor, által a Paksi Többcélú Kistérségi 

Társulás számára szervezett csoportos energia beszerzési közösséghez való csatlakozás 

tárgyában 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás számára szervezett csoportos energia beszerzési 

közösséghez való csatlakozás tárgyában. 

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

foglaltakról értesítse, továbbá a felhatalmazza a gesztori megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Bejelentések 

 

Kishonti János képviselő: Mennyi lett betervezve a szennyvízdíjra? 

 

Veres Imre polgármester: Ez a Víziközmű Társulat hatásköre, nem a képviselő-testületé. 

 

Kishonti János képviselő: A 400 q-a fára visszatérve csak annyit szeretné elmondani, hogy a 

kiosztott mennyiség több esetben minimális összegért eladásra került, aki viszont ténylegesen 

rászorult volna, annak nem jutott. 

 

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

nyilvános ülését 17.15 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

 

Kmft. 

 

 

        Veres Imre     dr. Sátor Vera 

     polgármester           jegyző  


