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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: 

 

 

21/2011.(III. 28.) önkormányzati határozat  

 
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról és a polgármesternek a két 

ülés között végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

22/2011.(III. 28.) önkormányzati határozat  

 a háziorvosi vegyes körzetekre vonatkozó 

feladatellátási megállapodás elfogadásáról 

 

23/2011.(III. 28.) önkormányzati határozat  
 háziorvosi praxisszerződések módosítása 

 

24/2011.(III. 28.) önkormányzati határozat  

 
az önkormányzat 2010-2014. évekre szóló 

gazdasági programjának elfogadásáról 

 

25/2011.(III. 28.) önkormányzati határozat  

 
az önkormányzat és a paksi Pákolitz 

István Városi Könyvtár között kötendő 

feladat-ellátási megállapodás elfogadásáról 
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 5/2011.  

(III.29.) önkormányzati 

rendelete 

 

Az egészségügyi 

alapellátások körzeteinek 

megállapítása 

Hatálybalépés napja: 

2011. június 1. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 6/2011.  

(III.29.) önkormányzati 

rendelete 

 

A köztisztaság 

fenntartásáról szóló 

2/1991. ( VII.1.) Ör. 

rendelet módosítása 

Hatálybalépés napja: 

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

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2011. március 28-án 16.10 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

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

 

Jelen vannak:  Veres Imre polgármester, 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester,  

Hosnyánszki Jánosné, 

Kishonti János,  

Jankovics Lászlóné, 

Szabó J. Csabáné képviselők   

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

 

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

megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen 

van. Dobri István képviselő távolmaradását előzetesen bejelentette. 

 

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

napirendi pontokon kívül van-e valakinek egyéb javaslata. 

 

 

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, a két 

ülés között végzett tevékenységről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2./ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 20/2009.  

( VIII.27.) Ör. rendelet módosítása 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3./ A köztisztaság fenntartásáról szóló 2/1991. ( VII.1.) rendelet módosítása. 

 (Írásos előterjesztés) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

4./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 2010-2014. évekre vonatkozó 

Gazdasági Programja. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5./ Feladat-ellátási megállapodás megkötése a paksi Pákolitz István Városi 

Könyvtárral. ( Írásos előterjesztés) 
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 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6./ Bejelentések 

 

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

1./   Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.  

 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.  

- Megrendezésre került a 2011. évi borverseny első fordulója. 

- Megemlékezés történt Március 15-én, az ünnepségen Horváth István országgyűlési 

képviselő úr mondott beszédet. 

- Az intézmények vonatkozásában az átvilágításhoz szükséges anyagok megküldésre 

kerültek. 

- A Szennyvízpályázat kapcsán az Alisca Bau Kft-vel és a Kapos Hidro Kft-vel a 

szerződések aláírása megtörtént. 

- Iskolai szakszervezet megbeszélést tartott az adható támogatások tárgyában. 

- Fogászati felújításra vonatkozó berendezések megrendelésre kerültek, az előzetes 

munkálatok folynak. 

 

A szóbeli tájékoztatást követően megkérdezi, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal 

kapcsolatban hozzászólása, kérdése. 

 

Kishonti János képviselő: A fogászati felújításokat, illetve a körzet kialakítást a nagydorogi 

képviselő-testület külön nem tárgyalta. Kész akarva maradt ki? 

 

Veres Imre polgármester: A 2011. március 16-án megtartott együttes ülésen – hét község - 

került sor a fogászattal kapcsolatos átszervezések megtárgyalására. 

 

Kishonti János képviselő: Célszerűnek tartotta volna, ha külön is megtárgyalják, mert több 

kérdés is felvetődött. 

 

Veres Imre polgármester: Az együttes képviselő-testületi ülésen adott volt a lehetőség a 

kérdések és a vélemények megtételére. 

 

Kishonti János képviselő: A Víziközmű Társulat gyűlésén feltette a kérdést, hogy mennyi 

van betervezve a szennyvízszállításra. Azt válaszolta a projektmenedzser, hogy most nem 

tudja megmondani, informálni fogja a polgármester urat. Ő azóta sem kapott ebben a témában 

választ. 

 

Veres Imre polgármester: Március 31-ig kerülnek aláírásra az új beadandó pályázatok, ezt 

követően továbbítják az önkormányzat részére a dokumentumokat. Mindezek megtörténte 

után tájékoztatni fogja képviselő urat az általa feltett kérdések vonatkozásában. 

 

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

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

 

Kéri, hogy az írásban kiküldött beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

21/2011. (III. 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 és a polgármesternek a 

két ülés között végzett tevékenységéről szóló szóbeli tájékoztatását elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

2./ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 20/2009.  

( VIII.27.) Ör. rendelet módosítása 

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az önkormányzat az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 

II. törvény 2. §-ának (2) bekezdésében, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 152. §-ának (2) bekezdésében kap felhatalmazást az egészségügyi alapellátási 

körzetek meghatározására, ami nem csupán lehetőséget, de kötelezettséget is teremt a 

jogalkotásra. Ennek megfelelően az önkormányzat képviselő-testülete a 2009. augusztus 24-

én megtartott ülésén alkotta meg az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 

szóló 20/2009. (VIII.27.) Ör. rendeletet. 

Az egészségügyi alapellátás körében az önkormányzatnak a következőkről szükséges 

gondoskodnia: 

 háziorvosi ellátás, 

 házi gyermekorvosi ellátás, 

 fogorvosi ellátás, 

 védőnői ellátás – ezen belül az iskola egészségügyi feladatokról való gondoskodás-. 

Az önkormányzat mindezen ellátási kötelezettségének jelenleg az Ör. szerinti formában és 

körzetekben tesz eleget. 

Egyes egészségügyi alapellátási körzetek módosítása, megszüntetése, összevonása mostanra 

elkerülhetetlenné vált, hiszen e lépések megtételének hiányában az OEP finanszírozás 

csökkenése miatt veszélybe kerül az ellátás is. 

A mellékelt rendelet módosítás három alapellátási formát érint: a háziorvosi ellátást, a házi 

gyermekorvosi ellátást és a fogorvosi ellátást. 
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Jelenleg e két alapellátási formát három önkormányzat (Bikács, Pusztahencse és Nagydorog) 

három körzetben biztosítja.  

A házi gyermekorvosi körzet 2010. június 1. napjától betöltetlen, ezért 2011. június 1. 

napjától a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 12. §-ának (3) bekezdése alapján az önkormányzat, 

mint egészségügyi szolgáltató a fix díj 60%-ára lenne jogosult. 

Mivel a házi gyermekorvosi állásra kiírt három pályázati kiírásra még csak érdeklődő sem 

volt, joggal feltételezhető, hogy nincsen remény ezen körzet betöltésére. Erre tekintettel 

javasolja ezen körzet megszüntetését. 

A házi gyermekorvost – már a körzet betöltetlensége előtt is – 6 hónapos váltásokkal a két 

felnőtt körzet háziorvosai helyettesítették. Éppen ezért indokoltnak tartja, hogy a két 

háziorvosi körzetet alakítsuk át vegyes körzetté (Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése d) 

pontja), mely egyaránt biztosítja a felnőtt- és gyermekkorú lakosság ellátását. Ennek 

megtörténte után a továbbiakban megszűnik a havi 5-600 ezer forintot kitevő helyettesítési 

díjfizetési kötelezettség. A gyermekorvosi körzet megszüntetése esetén eggyel kevesebb 

szakmai létszámra volna szükségünk, ami éves szinten csaknem 1,5 millió forintos 

kiadáscsökkenést jelentene. 

2011. március 2. és 3. napján előzetes egyeztetést folytatott Bikács és Pusztahencse községek 

polgármestereivel. Pusztahencse Község Polgármestere jelezte, hogy megvizsgálják a 

Györköny Község Önkormányzatával történő közös körzetkialakítás lehetőségét, mivel a 

györkönyi körzet létszáma éppen abban az esetben lehetne ideális, így közösen jobb 

finanszírozási feltételeket tudnának elérni. 

Mindez előnyös volna Nagydorog és Bikács önkormányzatának is, mert így az ellátandó 

összlakosságszám a két kialakítandó vegyes körzetben körülbelül 3200 főre esne vissza, ami 

lehetővé tenné két, megközelítőleg 1500-1700 fős vegyes háziorvosi körzet kialakítását.   

 

A körzetek meghatározásánál az önkormányzatot köti a jogszabályi rendelkezések által előírt 

létszám, ezen felül azonban szabadon dönthet azok kialakításáról. A háziorvos tevékenységét 

az önkormányzati rendeletben meghatározott körzetben akkor folytathatja, ha rendelkezik 

működtetési joggal (praxisjog), amelynek fogalmára és tartalmára vonatkozóan jogszabály 

tartalmaz rendelkezést.  

Ezek megtörténte után ahhoz, hogy 2011. június 1-től új finanszírozási szerződések legyenek, 

a működési engedély kiadása iránti kérelmeket legkésőbb 2011. április 5-ig be kell nyújtani a 

megyei népegészségügyi szervhez, majd a jogerős működési engedély birtokában legkésőbb 

2011. május 5-ig kérelmezni kell az egészségpénztári szakigazgatási szervnél a finanszírozási 

szerződések megkötését. Mindez az egészségügyi szolgáltatók (az orvosok) feladatát képezi. 

 

Az érintett önkormányzatokkal 2011. március 16-án megtartott együttes ülés alkalmával a 

képviselő-testületek azt a döntést hozták, hogy a jelenleg meglévő két fogorvosi körzetet 

össze kívánják vonni, és felkérték önkormányzataik vezető tisztségviselőit az ehhez szükséges 

rendeletmódosítás előkészítésére és előterjesztésére 2011. március 31-ig, hiszen a 2011. 

június 1-jei indításhoz a háziorvosoknál már részletezett adminisztratív teendőket el kell 

végezni. A fogorvos esetében az ügyintézés az önkormányzat feladata, mivel közalkalmazott 

orvos esetén a finanszírozási szerződést az egészségpénztári szakigazgatási szerv az 

önkormányzattal köti meg. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A későbbiekben igény esetén van-e lehetőség a 

gyermekorvosi körzet újbóli kialakítására? Amennyiben igen, milyen időtartamot követően? 
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A vegyes körzetek létrehozása után a gyermekorvosi asszisztencia megszűnik. Mivel 

kisgyermekes édesanyáról van szó, esetleges áthelyezésre Nagydorogon nem kerülhetne-e 

sor? Gondol az Alapszolgáltatási Központra vagy más egyéb területre. 

 

Veres Imre polgármester: Sajnos áthelyezésre nincs lehetőség. De emberséges módon a 

törvény keretein belül kerül sor az asszisztencia álláshelyének megszüntetésére. A következő 

képviselő-testületi ülésen lesz napirendi pontként megtárgyalva az asszisztencia kérdése, mely 

zárt ülés keretein belül fog megtörténni. 

A gyermekorvosi körzet újbóli kialakítására van mód- amennyiben a képviselő-testület úgy 

dönt-, de csak gyermekorvosi végzettséggel. Amennyiben adott lesz a lehetőség az ÁNTSZ-el 

és az Egészségügyi Pénztárral természetesen egyeztetésre és tárgyalásra kerül sor. 

 

Kishonti János képviselő: Javasolja, hogy jelenleg orvosi (gyermekorvos) tanulmányait 

folytató hallgatóval kerüljön sor szerződéskötésre olyan téren, hogy ha végez, akkor 

Nagydorogon praktizáljon. Ugyanis, ha ennyire nincs érdeklődő, akkor még 4-5 év múlva 

sem lesz biztosított a gyermekorvosi ellátás. 

 

Veres Imre polgármester: Országos szinten hiány szakma nem csak a gyermekorvos, hanem 

a háziorvos is. De természetesen utánanéznek a lehetőségnek. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Mit takar a degressziós számítási mód? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A degressziós számítási mód „ büntető finanszírozás” bevezetésével a 

jogalkotó nem preferálja az 1500 fő feletti körzeteket. Tehát 1500 fő esetében ugyanannyi a 

finanszírozás, mint 2200 főnél, mely egyértelműen nem ösztönző hatású az orvosok számára. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A képviselő-testület is sajnálja, hogy meg kell szüntetni a 

gyermekorvosi körzetet, de a 60 % fix díjért felesleges fenntartani, hiszen a helyettesítési díjat 

nem lehetne belőle finanszírozni. 

Veres Imre polgármester: A háziorvosokkal természetesen tárgyalva lett a 60 %-os 

finanszírozás lehetősége is, de ezt egyikük sem fogadta el. 

 

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 határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozta: 
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22/2011. (III.28.) önkormányzati határozat 

a háziorvosi vegyes körzetekre vonatkozó feladatellátási megállapodás elfogadásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 2. 

számú mellékletében foglalt tartalommal feladatellátási megállapodást köt Bikács 

Község Önkormányzatával a 2011. június 1. napjával kialakítandó háziorvosi vegyes 

körzet közös működtetése tárgyában 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási megállapodás 

aláírására. 

Határidő: 2011. június 1. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

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

 

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

határozatot hozta: 

23/2011. (III.28.) önkormányzati határozat 

háziorvosi praxisszerződések módosítása 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 3-4. 

számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a dr. Papp Tivadarral és dr. 

Regős Györggyel megkötött praxisszerződéseknek a 2011. június 1. napjával 

kialakítandó háziorvosi vegyes körzetek meghatározása tárgyában szükséges 

módosítását, egyúttal megbízza az 1. számú felnőtt háziorvosi körzetből kialakítandó 

1. számú vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásával a PAGYMED 

Kft-t, a 2. számú felnőtt háziorvosi körzetből kialakítandó 2. számú vegyes háziorvosi 

körzet háziorvosi feladatainak ellátásával a Dr. Regős György Egészségügyi Bt-t. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a praxisszerződések 

módosításának aláírására. 

Határidő: 2011. június 1. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a záró rendelkezésben 

hatályon kívül kívánja helyeztetni a 3/1992. (V.18.) Ör. rendeletet, és az annak módosításáról 

rendelkező 9/2000. ( IV.20.) rendeletet. A hatályban lévő rendelet jogszabálysértő, melyet 

folyó ügyekben alkalmazni nem lehet. Valójában nem igazán célszerű újat készíteni, ugyanis 

a Képviselő-testületnek kettő féle rendelkezési joga van: 

-  a védőtávolság meghatározása, mely szerepel a HÉSZ-ben, valamint  

- a darabszám, ami azt jelenti, hogy bizonyos övezetekben mennyi állatot lehet tartani. 
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Ennek a rendeletnek a megalkotása komoly előkészítést igényelne. Ezért, hogy a 

törvényességnek megfeleljünk, javasolja a jelenleg érvényben lévő rendelet hatályon kívül 

helyezésének elfogadását. 

 

Kishonti János képviselő: Csak a darabszámot lehet meghatározni? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen. 

 

Kishonti János képviselő: Ettől függetlenül célszerűnek tartaná az állattartási rendeletet. 

 

Veres Imre polgármester: 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2011. (III.29. ) önkormányzati rendelete 

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. június 01. 

 

 

3./ A köztisztaság fenntartásáról szóló 2/1991. ( VII.1.) rendelet módosítása. 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-

ának f) pontja a következő rendeletalkotási felhatalmazást tartalmazza: 

 

„A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az 

ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb 

mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás 

ingyenességét.” 
 

A díjak megállapításához ugyanezen jogszabály 25. §-ának (4) bekezdése alapján a 

közszolgáltató által elkészített díjkalkulációt a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé. 

A közszolgáltató már az elmúlt év végén megküldte a 2011. évre vonatkozóan alkalmazandó 

közszolgáltatási díjakat és az azokat megalapozó számítást, mely kb. 22%-os emelést irányoz 

elő (220,- Ft-ról 269,-Ft-ra), ami igen jelentős.  

A kalkuláció azért csak most kerül a képviselő-testület elé, mert időközben a paksi 

hulladékkezelési konzorciumban részt vevő önkormányzatok polgármesterei folyamatosan 

tárgyaltak az árak lehetséges csökkentéséről. Ennek eredményeképpen egy 

kompromisszumos, 10 %-os emelést előirányzó javaslat került a rendelet-tervezetbe, melyet  

a szolgáltató is el tud fogadni.  
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Paksi Térségi Hulladékrendszer esetében már a beszállított mennyiség után fog történni a 

fizetés. A beszállított szelektív hulladékgyűjtés beszámításra kerül. 

Javasolja a díjfizetés 10 %-os emelését. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A 10 %-os áremelés a lakosságot érinteni fogja, vagy az 

önkormányzatnak kell kigazdálkodnia? 

 

Veres Imre polgármester: A lakosságot nem fogja érinteni, ugyanis a kommunális adót – 

mely a hulladékszállítást magába foglalja - már elfogadta a képviselő-testület. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: A szállítás a továbbiakban is heti egyszeri alkalommal fog 

megtörténni? 

 

Veres Imre polgármester: Igen, heti egy alkalommal. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A 10 évvel ezelőtt megkötött szerződésben az áremelés 

vonatkozásában mi került aláírásra? Az infláció követése, vagy a megalapozó számítások az 

irányadóak, és ez alapján irányoz elő a szolgáltató az idei évre  22 %-os emelést? 

A polgármester úr 10 %-os emelést javasol. Elfogadja ezt a mértéket a Kaposvári 

Városgazdálkodási Zrt.? Illetve mi történik akkor, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy nem 

támogatja a javasolt emelést, csak kevesebbet. 

 

Veres Imre polgármester: Hozhat a képviselő-testület olyan döntést, hogy  

- elfogadja,  

- nem fogadja el, vagy   

- 10 %-nál alacsonyabb áremelést fogad el.  

A KVG ZRT. marketing igazgatója telefonon történt állásfoglalása alapján, mely írásban 

meg nem erősített, részéről elfogadhatónak tartja a 10 %-os emelést, ugyanis mind a négy 

érintett község ezen ajánlatot tette. 

Amennyiben a 10 %-os emelés nem kerül elfogadásra a képviselő-testület által abban az 

esetben újabb tárgyalásokra kerül sor. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ez a döntés közel 1000 ingatlant érint, de heti alkalommal 

biztosan nem történik ilyen mértékű szállítás. 

 

Veres Imre polgármester: A díj fizetése mintegy 650 ingatlan után történik.  

 

Kishonti János képviselő: Korábbi képviselő-testületi ülésen már említette, hogy az 

Alföldön az elszállított mennyiség után fizet a lakosság. A szolgáltató chipekkel látja el a 
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szemetes konténereket, mely alapján névazonosítást követően kerül a fizetendő díj 

kiszámlázásra. Ebből eredően mindenki a saját hulladék mennyisége után fizet. 

Miért a vállalkozó határozza meg, hogy mi legyen. A szerződés megkötése két egyenlő fél 

részéről történik. Téli időszakban vegyes tüzelés esetében elégetésre kerül a szemét. Őszi 

időszakban pedig komposztálásra kerül sor. Mindenki az elszállított szemét mennyisége után 

fizessen. A szelektív gyűjtést teljes mértékben elfogadja, hiszen ebben az esetben 

újrahasznosítás történik. De nem ért egyet azzal, hogy mindenki fizessen abban az esetben is, 

ha az ingatlanáról nem történik szállítás. 

 

Veres Imre polgármester: A szerződés évenkénti felülvizsgálatát az alapszerződés 

tartalmazza. Az új hulladékgazdálkodási rendszer elvileg már úgy fog működni, hogy minden 

ingatlan az elszállított mennyiség után fog díjat fizetni. 

 

Veres Imre polgármester: 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 csatolt rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

6/2011. (III .29 ) önkormányzati rendelete 

A köztisztaság fenntartásáról szóló 2/1991.( VII.1.) Ör rendelet módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 01. 

 

 

4./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 2010-2014. évekre vonatkozó 

Gazdasági Programja. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (6)-(7) 

bekezdései határozzák meg a gazdasági program elkészítésére vonatkozó előírásokat, mely 

szerint:  

A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó 

időszakra szól. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a 

munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika 

célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetéstámogatási politika, városüzemeltetési 

politika célkitűzéseit. 

 A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül 

fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól.  
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Önkormányzatunk képviselő-testülete az alakuló ülésén bízott meg a gazdasági program 

elkészítésével, mely kötelezettségemnek a mellékletben foglaltak szerint tettem eleget.  

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A gazdasági program a 2010-2014. év időszakra 

vonatkozik, melyben még szerepel a gyermekorvosi körzet és a két fogorvosi körzet is. 

Ezeket nem kellene aktualizálni? 

Információi szerint a kerékpárútra új pályázat beadására volt lehetőség. Történt-e újbóli 

benyújtás? 

 

Veres Imre polgármester: Az orvosi körzetek természetesen a március 16-i, illetve a mai 

napon történt képviselő-testületi döntés alapján módosulni fognak. 

Adott volt a lehetőség a kerékpárútra újabb pályázat beadására, de nem történt meg, ugyanis 

ez esetben új nyomvonal megjelölését kellett volna megtervezni. A cukrászda előtt nem 

megoldható az előírt távolság, és az úttest rovására viszont nem történhet kivitelezés. 

 

Kishonti János képviselő: Először is szeretné megkérdezni, hogy Széchényi vagy a Széll 

Kálmán tervről van szó? 

Továbbá olvasható a gazdasági programban, hogy a megújuló energia bevezetése az 

épületekben. Mit takar ez a címszó, ugyanis ez mindenhol jelentkezik? 

 

Veres Imre polgármester: A tervekre vonatkozóan mindkettő. A Széchenyi tervben a 

megújuló energiaforrásra minden egyes önkormányzati intézménynél 85 %-os a 

támogatottság. Jelentheti a napkollektor, hőszivattyú vagy egyéb olyan alternatív 

lehetőségeket, mint például a szalmatüzelésű kazán kivitelezése. Esetlegesen a geotermikus 

energiát is. 

 

Kishonti János képviselő: Ezekre készül költségvetés? 

 

Veres Imre polgármester: Igen, folyamatban vannak, de a szalmatüzelésű kazánok 

vonatkozásában egyedi számítások szükségesek. Az árajánlatok bekérése folyamatos. 

 

Kishonti János képviselő: Járdasziget, gyalogátkelőhely és esetleges körforgalom kiépítése. 

Erre készült-e kalkuláció? 

 

Veres Imre polgármester: Nem készült kalkuláció, ugyanis amit az Önkormányzat 

elkészített az OTP-nél lévő gyalogátkelőhelyre- számításaink szerint 800 ezer Ft- az sem fedte 

a valóságot. A pályáztató végeztette a terveztetést- több millió forint-, és csak azon 

feltételeket fogadta el. Körforgalmat a közlekedés biztonsága végett tartaná célszerűnek. 

 

Kishonti János képviselő: Visszatérve a kerékpárútra, a szolgáltatóháznál történt-e valami, 

ugyanis volt egy olyan megállapodás, ígéret, hogy a Közút Kht. képviselője ki fog jönni 

felmérni a lehetőségeket. Erre sor került? 

 

Veres Imre polgármester: A helyszíni ellenőrzés megtörtént, a tegnapi nap folyamán 

érkezett meg az építési engedély, de abban a formában, amire ők adtak engedélyt, a 

kivitelezést az önkormányzat nem tudja finanszírozni. Lehetőségként merül fel, hogy a 

szennyvíz gerincvezeték azon az oldalon kerül elvezetésre, ezáltal adott lesz a padka 

kiszélesítése, majd zúzott kővel történő feltöltése. 
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Kishonti János képviselő: Pontosan nem emlékszik arra, hogy mikor került sor a kerékpárút 

pályázat benyújtására, de az biztos, hogy az a villanyoszlop akkor is ott volt, és a távolság 

akkor is ugyanakkora volt, mint most. Eddig miért nem lehetett észrevenni, hogy ezt nem 

lehet megoldani? 

 

Veres Imre polgármester: Az építési szabályzatok közben változtak. 

 

Kishonti János képviselő: A programban szerepel, hogy üvegházak, fóliaházak továbbá 

halastó kerül kiépítésre. A termálvizes tó hogyan, illetve milyen formában készül el. 

 

Veres Imre polgármester: A geotermikus energia felhasználása terén az elképzelés a termál-

kutak fúrása, elektromos energia előállítás. Ezt követően kerülne sor az üvegházak építésére, 

ahol gyógynövények folyamatos termesztésére kerülne sor. Feldolgozó üzemek kialakítása a 

megtermelt gyógynövények feldolgozása céljából. 

Ezen felül tervben van a nagydorogi lakóingatlanok termálvízre alapozott, gazdaságos 

távfűtéses rendszerének kialakítása. Továbbá a temperált vizű haltermelő és feldolgozó 

építése és üzemeltetése, az üvegházból kifolyó meleg vízre alapozva. 2x20 hektáros halastó 

kialakítását tervezik olyan módon, hogy becsövezik a halastó alját- saját önköltségén-, ezáltal 

a földet felmelegítik, ami ezt követően felmelegítené a vizet. Édesvízi halak telepítésére 

kerülne sor. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Gazdasági programban szerepel az új atomerőmű 

építésében résztvevő vállalkozások telephelyeinek kialakításában a segítségnyújtás. Biztosan 

tudjuk, hogy az Industria Kft. nem fog semmi tevékenységet folytatni a területen? Vagy nem 

arról a területről van szó? 

 

Veres Imre polgármester: Az Industria Kft. által megvásárolt földterületről van szó. A 

felmérések a vállalkozók vonatkozásában 30-40 km-es körzetben már megtörténtek. 

Kőművesek, szerelők, hegesztők vonatkozásában- természetesen, akik jó minőségi munkát 

tudnak végezni- gondolkodik a Paksi Atomerőmű. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Geotermikus energia vonatkozásában ugyanazon 

cég lenne a kivitelező, kinek a képviselője már korábban megkereste az önkormányzatot? 

 

Veres Imre polgármester: Igen, ugyanaz az osztrák cég. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A polgármester úr által előterjesztett gazdasági programban 

van, ami megvalósítható van, ami nem, de a legtöbbet reálisnak tartja. A Jókai utca bizonyos 

szakaszai nagyon rossz állapotban vannak. Ennek felújításával kapcsolatban van-e valamilyen 

elképzelés? Az összefoglalóban elhangzott, hogy az önkormányzat és intézményei 

átvilágításának és az ennek következtében meghozott racionalizált döntések összeállításában, 

a szükséges források megszerzésében számítok képviselőtársaim segítségére és tanácsaira. 

Amikor a költségvetés csökkentő tételek benyújtására sor került, akkor eljutott hozzá olyan 

szóbeszéd, hogy ezzel meg ne foglalkozzunk, mert minősíti őket, hogy mit adtak be. 

Akkor úgy gondolta, hogy Ő soha többet semmit- megszorítás esetén- nem fog javasolni. 

Minden gondolatban lehet jó, és lehet rossz. Azért vannak a képviselők, hogy ütköztessék a 

véleményüket. 
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Veres Imre polgármester: Bizonyos szakaszon mindenképpen szükségszerű a felújítás, de 

mindez a pályázati lehetőségeken is múlik. Ha az idei évben nem is, de a jövő évi 

költségvetésbe beépítésre kerül. 

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 határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

24/2011. (III. 28.) önkormányzati határozat 

az önkormányzat 2010-2014. évekre szóló gazdasági programjának elfogadásáról 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának a 2010-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programját az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 
 
5./ Feladat-ellátási megállapodás megkötése a paksi Pákolitz István Városi 

Könyvtárral.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Veres Imre polgármester: A nagydorogi önkormányzat 2008. november 17-én kötött 

feladatellátási megállapodást a paksi Pákolitz István Városi Könyvtárral. Tekintettel arra, 

hogy a finanszírozás feltételei módosultak, továbbá az elvégzendő feladatok tekintetében is 

pontosításra szorul a megállapodás, a képviselő-testületnek újra döntést kell hoznia a 

megváltozott megállapodás elfogadásáról. Mivel a mozgókönyvtári normatíva igénylésének a 

feladatellátási megállapodás feltétele, javaslom annak elfogadását. A tervezetet az intézmény 

2011. március 16-án küldte meg önkormányzatunknak. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása. 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 
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25/2011. (III. 28.) önkormányzati határozat 

az önkormányzat és a paksi Pákolitz István Városi Könyvtár között kötendő feladat-

ellátási megállapodás elfogadásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a paksi Pákolitz 

István Városi Könyvtárral (7030 Paks, Villany u. 1., képviselője: Gutai István 

igazgató) mozgókönyvtári szolgáltatások ellátására vonatkozó feladat-ellátási 

megállapodást megköti, ezzel egyidejűleg hozzájárul a jelenleg hatályban lévő 

feladatellátási megállapodásnak az új megállapodás hatályba lépésével történő 

megszüntetéséhez. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

a szolgáltató értesítésére: az ülést követő 15. nap 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

 

 

Bejelentések 

 

Veres Imre polgármester: Több kérése van az iskolai szakszervezetnek: 

- 1 hónapra kapják meg az étkeztetési támogatást, mivel január hónapban jóhiszeműen 

vették igénybe az étkezési lehetőséget. 

- törvényileg előírt számlavezetési kompenzáció egész éves díjára kérik a 14 000,- Ft/fő 

összeg beállítását. 

 

Mivel a mai napon délután kapta kézhez a levelet, arra tesz javaslatot, hogy a következő 

testületi ülésen tárgyalják meg napirendként a fenti kéréseket. 

  

Hosnyánszki Jánosné képviselő:  Az alsó cukrászdánál a 2-3 méteres szakaszon az árok 

beszakadt. Az önkormányzathoz vagy a Közút Kezelő Kht-hoz tartozik ennek felügyelete és 

rendbetétele? 

 

Veres Imre polgármester: Holnapi nap folyamán utána néz. 

 

Kishonti János képviselő: Korábbi testületi ülésen érdeklődött a dr. Regős György telefonos 

elérhetősége végett. Sikerült a szolgáltatóval a hibát elháríttatni? 

 

Veres Imre polgármester: Igen, a napokban került visszaállításra a korábbi szolgáltatóval a 

telefonvonal, ezáltal működik a telefon. 

 

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

nyilvános ülését 16.55 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

 

Kmft. 

 

        Veres Imre     dr. Sátor Vera 

     polgármester           jegyző  


