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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: 

27/2011.(IV. 26.) önkormányzati határozat  

 
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról és a polgármesternek a két 

ülés között végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

28/2011.(IV. 26.) önkormányzati határozat  

 
a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi 

Rendőrőrse, valamint a Paksi 

Rendőrkapitányság  2010. évi munkájáról 

szóló beszámolójának elfogadásáról  

 

29/2011.(IV. 26.) önkormányzati határozat  
 

a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2010. évi ellátásáról szóló 

átfogó értékelésről 

 

30/2011.(IV. 26.) önkormányzati határozat  

 
A szociális szolgáltatásokért fizetendő 

intézményi térítési díjak véleményezése 

tárgyában  

 

31/2011.(IV. 26.) önkormányzati határozat  

 
a 2010. évi belső ellenőrzési jelentés 

elfogadása   

 

32/2011.(IV. 26.) önkormányzati határozat  

 
létszámcsökkentés elrendeléséről az 

egészségügyi alapellátás területén, továbbá 

a létszámcsökkentéshez kapcsolódó 

egyszeri költségvetési támogatás 

igényléséről 

 

33/2011.(IV. 26.) önkormányzati határozat  

 
a Pedagógusok Szakszervezete helyi 

alapszervezetének kérelme tárgyában  

 

34/2011.(IV. 26.) önkormányzati határozat  

 
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatának 

elfogadása 

 

35/2011.(IV. 26.) önkormányzati határozat  
 

fedezet biztosítása a közösségi busz 

üzemeltetéshez 

 
36/2011.(IV. 26.) önkormányzati határozat  

 állásfoglalás a Tolna Megyei 

Önkormányzat Móra Ferenc Általános 

Iskolája átszervezéséről  
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 7/2011.  

(IV.29.) önkormányzati 

rendelete 

 

az önkormányzat 2010. 

évi költségvetésről szóló 

2/2010. (II. 17.) ÖR. 

rendelet  módosításáról 

 

Hatályba lépésének napja:  

2011. április 30. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 8/2011.  

(IV.29.) önkormányzati 

rendelete 

 

az önkormányzat 2010. 

évi zárszámadásáról 

 

Hatályba lépésének napja:  

2011. április 30. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2011. április 26-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,  

Dobri István,  

Hosnyánszki Jánosné, 

Kishonti János,  

Jankovics Lászlóné, 

Szabó J. Csabáné képviselők   

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Gellérné Balassa Éva Könyvvizsgáló 

     Bot Sándor Szilveszterné pénzügyi ügyintéző 

     dr. Kuti István kapitányságvezető 

     Mukli Zoltán őrsparancsnok 

     Végerné Bakonyi Petra családgondozó 

     Lászlóné Molnár Mária gyámügyi ügyintéző 

     Lakner Magdolna pénzügyi ügyintéző 

     Hahn Róbert programszervező 

    Horváthné Bezzegi Éva PSZ helyi szervezetének  

titkára 

 

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.  

 

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

napirendi pontokon kívül van-e valakinek egyéb javaslata. 

 

Megállapítja, hogy egyéb javaslat nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag 7 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./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. 

(II.17.) ÖR. rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés)  

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

4./ Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse és a Paksi 

Rendőrkapitányság 2010. évi munkájáról. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5./ Átfogó értékelés Nagydorog Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

6./ A szociális szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak véleményezése.  

( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

7./ Tájékoztató a 2011. évi Falunapok programjairól. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

8. A 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

9./ Létszámcsökkentés elrendelése a fogorvosi és a gyermekorvosi szolgálatnál, 

továbbá a létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás 

igénylése. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

10./ A Pedagógusok Szakszervezete helyi alapszervezetének kérelme.  

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

11./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatának 

elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

12./ Állásfoglalás a Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános iskolája 

átszervezéséről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

13./ 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. 
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Veres Imre polgármester: A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtására 

vonatkozó jelentést a képviselő-testület írásban megkapta.  

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,7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

27/2011. (IV. 26.) 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 

 

 

2./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. 

(II.17.) ÖR. rendelet módosítása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az eredeti költségvetés 703 763 e Ft főösszeggel és 32 970 e Ft 

forráshiánnyal került elfogadásra. 

Az  I. rendeletmódosítás után a költségvetési főösszeg és a forráshiány változatlan. 

A  II. Rendeletmódosítás után a költségvetési főösszeg 725 862 e Ft, a forráshiány 19 290 e 

Ft. 

A III. rendeletmódosítás után a költségvetési főösszeg 728 444 e Ft, a forráshiány 18 442 e Ft. 

Az VI. rendeletmódosítás után a költségvetési főösszeg 780 800 e Ft. 

Az előirányzat módosítások kormányzati illetve intézményi hatáskörben történtek.  

A bevételi és a kiadási főösszeg részletetése az előterjesztésben kimutatásra került. 

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

állásfoglalását. 

 

Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) ÖR. rendelet módosítását 

megtárgyalta, és egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az egyéb saját bevételeknél a 2010. évi eredeti előirányzat 

54743 ezer forint a módosított 82365 ezer forint, közel 30000 ezer forint az eltérés. Ez miből 

adódik? 

Működési célú hitelfelvételnél az előirányzat 21710 ezer forint a módosított – 8855 ezer 

forint. A felhalmozási célú hitel felvételnél az eredeti előirányzat 1260 ezer forint, a 

módosított 19084 ezer forint. 

Továbbá a Polgármesteri Hivatalnál a működési célú hitel felvételnél az eredeti előirányzat 

31710 ezer forint a módosított ebben az esetben – 3283 ezer forint. Mit jelent ez a mínusz? 
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Ha fennállt 31-én a működési hitel, akkor a 2/1-es melléklet kiadás oldalán kellett volna 

jelentkeznie. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Amikor a 2010-e költségvetés elfogadásra került akkor 

még 7 község volt a szociális alapszolgáltatónál nem tudtunk tervezni a bevételnél, ennek a 

módosítása került ide a tizenkettő községre vonatkozóan. 

A működési célú hitelnél nem került sor a felvételre és így ott megtakarítás történt. A 

felhalmozási hitel esetében megkezdődtek a beruházások és ott már megjelent, hogy mekkora 

összegre lesz szükség. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Akkor ez a 19 millió forint felvételre került? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Nem került felvételre, a tavalyi évben a képviselő-

testület megszavazta a 35 millió forintos folyószámla hitelt. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A folyószámla hitel nem felhalmozási célú hitel. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: De olyan célra lettek kifizetve. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: De ha nem lett felvéve felhalmozási célú hitel, akkor ezt nem 

érti. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Ez egy rulírozó hitel. Mivel beruházásról van szó, ezért 

került a felhalmozási hitelre. 

A polgármesteri Hivatal esetében viszont megtakarítást történt, ezért mínusz előjelű az 

összeg. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ilyet elismer az Állami Számvevőszék, hogy mínusz legyen 

oda beírva. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Plusszot nem írhat oda. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: 3. oldalon 31710 ezer forint a működési célú hitelfelvétel ez a 

tervezet, akkor a módosítás itt is mínusz. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Ez is csak egy tervezet nem módosítás. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A felhalmozási célú hitelfelvétel 2010. évi eredeti 

előirányzata a 13512 ezer forint megvalósult? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Ez is csak egy tervezet. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Tehát akkor ez a módosított tervezet. Akkor ez miért volt 

szükséges?  

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Vannak működési bevételek és kiadások és felhalmozási 

bevételek és kiadások, és ezeknek van egy mérlege. A kettő közti különbségek kerülnek itt 

lekönyvelésre. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ha nem volt rá szükség akkor miért kellett betervezni? 
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Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Ez adja a mérleg egyensúlyát. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A televizió műsor összeállításánál 237 ezer forintmódosítás 

szerepel. Ez miből tevődik össze? Maga a televizió ugyanis nem itt szerepel. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Dologi kiadásként került lekönyvelésre, vásárlás történt. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A közművelődési tevékenységek támogatásánál 2725 ezer 

forint az eredeti előirányzat, a módosított 4788 ezer forint. Ezen ki vagy mi szerepel, ugyanis 

külön van művelődési ház, külön van könyvtár. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Van az önkormányzatnak egy házilagos brigádja. A 

házilagos brigád költsége van felosztva szakfeladatokra, de nem lehet mindig pontosan 

megtervezni, hogy hova kerüljön. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Hol van tervezve a házilagos brigád bére? Ki tudja konkrétan 

megmondani év elején, hogy mi hova kerüljön. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A házilagos brigád jelenleg több helyen van betervezve, 

mely a munkavégzés helyének függvénye. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Miért kell ennyi szakfeladat ugyanazon tevékenységre?  

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Nem ugyanazon tevékenységről van szó, és 

természetesen mindegyikhez tartoznak emberek, akiknek juttatásaik vannak. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A helyi önszerveződő közösségek támogatási keretén belül 

270 ezer forint került feltüntetésre mely mellet nincs szervezet feltüntetve. Ez bele tartozik a 

3800 ezer forintba, illetve kinek a tulajdonát képezi? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A civil szervezeteknél volt a Tűzoltóság. A 

Tűzoltóságtól lett levéve 350 ezer forint, amire a testület meghozta a határozatot, de nem lett 

szétosztva a pénz. Ez még felosztásra váró keret. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Az önkormányzati igazgatásnál az 12421 ezer forintos 

eredeti előirányzattal szemben 18821 ezer forint a módosított. Ez miből tevődik össze? 

Továbbá a Polgármesteri Hivatal esetében 6 millió forintos a módosítás.  

A 4/A mellékletben a kiadásoknál  a 635463 ezer forinttal szemben a módosított 684760 ezer 

forint szerepel. Ennek mi az oka?  

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzati igazgatásnál volt a polgármester 

választás, és volt egy nyugdíjazás. A bérek nem voltak betervezve. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Konkrétan mit takar. Azt, hogy nyugalmazott lett a 

polgármester és az ő juttatásait? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Nem teljes mértékben. A nyugdíjazásból. A 

Polgármesteri hivatalnál is dolgozott a házilagos brigád. 

 



 9 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A kifizetések kimutatása nem megoldható úgy, hogy 

konkrétan látni lehessen, hogy hova kerülnek a pénzek? 

 

Gellérné Balassa Éva könyvvizsgáló: Az új programnál már adott lesz a lehetőség 

alszámokra történő kontírozásra is. 

 

Kishonti János képviselő: Még mindig az az állásfoglalás, hogy a két polgármester belügye 

az átadás-átvétel? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Jogszabály írja elő a polgármesterek között történő átadás-átvételt. A 

képviselő-testületnek ebbe nincsen hatásköre. 

 

Kishonti János képviselő: Tehát akkor a testületnek nem tartoznak beszámolni erről. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Nem. De mivel nyilvános az anyag, bármikor megtekinthető. 

 

Kishonti János képviselő: Ő nem úgy tudja, hogy nem tartoznak beszámolni az átadás-

átvétel vonatkozásában, ugyanis ebből kifolyólag nem ismert a pénzügyi helyzet, valamint a 

munkálatok elvégzése. Azért is célszerű lenne tudni, mert eddig minden szép és jó volt, most 

néhány hónap alatt 100 milliós hiányról beszélünk. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az átadás-átvétel a polgármesterek hatásköre, de amennyiben kérdése 

van, illetve információt kér a képviselő-testület, abban az esetben beszámoltathatja a 

polgármester urat, mivel a testület a munkáltatója. 

 

Kishonti János képviselő: A könyvvizsgálói jelentés most került kiosztásra, nem volt idő 

átolvasni. 

Továbbá a házilagos ( 2 fő ) brigád az mindenhez ért, hogy a költségfelosztás szinte 

mindenhol mutatkozik? Ezt nem tudja elfogadni, hogy ebben felmerülő költségeknél egyszer 

ide teszek 5 forintot, onnét elveszek 10 forintot és így tovább. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Az 1. számú mellékletben a kiadási jogcímek alatt a 

dologi kiadások esetében az eredeti előirányzat 172674 ezer Ft, míg a módosított 221222 ezer 

forint. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások az eredeti előirányzat 27140 ezer forint még a 

módosítás 32513 ezer forint.  

Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központnál a dologi kiadások esetében szintén 

nagymértékű az eltérés az eredeti és a módosított előirányzat között. 

Miből adódnak ezek az eltérések? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A dologi kiadásokat az Alapszolgáltatási központ 

vonatkozásában az étkeztetéshez szükséges anyagvásárlás eredményezte, mivel hét község 

helyett tizenkettő község vonatkozásában kellett biztosítani az ellátást. 

A társadalmi és szociálpolitikai. juttatások a gyermekvédelmi támogatásokat jelentik, melyek 

szeptembertől indultak. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II. 17.) ÖR. rendelet  

módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 30. 

 

 

3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 

többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében 

eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról köteles rendeletet alkotni. 

 

A bevételi előirányzatokról összesítve az 1. sz. melléklet nyújt információt a működési célú 

bevételeket az 1. a sz. melléklet, a fejlesztési célú bevételeket 1.b. sz. melléklet részletezi. 

Az intézményenkénti bevételekről a 2/1., 2/2., 2/3., 2/4., 2/5. sz. mellékletek adnak 

tájékoztatást. 

 

Az összesített pénzforgalmi bevétel módosított előirányzata 666 153 e Ft, a teljesítés 698 015 

e Ft, ami 104,8 % teljesítésnek felel meg. 

 

Pénzmaradvány alakulása: 

 

Az önkormányzat szintű 2010. évi helyesbített pénzmaradvány    - 965 e Ft 

-normatíva elszámolás alapján kiutalásra váró támogatás                123 e Ft 

Önkormányzati szintű módosított pénzmaradvány:           - 842 e Ft 

 

Továbbá tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben a felhalmozási bevétel 

önkormányzatok összesen rovatban elírás történt. A helyes összeg 51 504 ezer forint. 

 

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

állásfoglalását. 

 

Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata 2010. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet megalkotását 

megtárgyalta, és egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Az előterjesztésben az önkormányzatok költségvetés 

támogatásánál szerepel a bölcsőde felújítási támogatás. Ez valójában mi takar? 

 

Veres Imre polgármester: A bölcsőde-óvoda pályázatra vonatkozik. 

 



 11 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az egyéb saját bevételeknél az előirányzat 54743 ezer forint 

a módosítás 82365 ezer forint a teljesítés pedig 58382 ezer forint. Ha 58382 ezer forint a 

teljesítés, akkor mi a módosítás oka? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A Szociális Alapszolgáltatási Központ emelte meg a 

bevételt. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: De a teljesítés hogy lett 58 382 ezer forint.  

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Amikor rendezésre kerültek a könyvelési tételek, akkor 

volt az, hogy a Szociális Alapszolgáltatás külön vált rendezésileg. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Milyen tervezés folyik? 

A működési célú hitelfelvételnél az előirányzat 21710 ezer forint, a módosítás -3283 ezer 

forint. 

A felhalmozási célú hitel esetében az előirányzat 1260 ezer forint a módosítás 13512 ezer 

forint a teljesítés 34802 ezer forint, és ha nézi a 4/B mellékletet ott pedig az összeg fele került 

betervezésre. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző:  A 34802 ezer forint a folyószámla hitel. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: De az nem felhalmozási hitel. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: De arra lett kifizetve. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknél a 2010. 

évi előirányzat 8179 ezer forint a módosítás 3089 ezer forint a teljesítés 13221 ezer forint. Ez 

is a szociális ellátással magyarázható? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Igen, a 2/4-es tábla tükrözi. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: De év közben is tudott mindenki erről, akkor miért kellett 

jóval kevesebbre csökkenteni az eredetit. Ezt nem érti. 

A működési célú hitelek kiadásánál a tényleges 1151 ezer forint ez kamat? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Nem, a kamat a 9539 ezer forint. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: De a táblázatban szerepel. Ha nem volt működési célú hitel, 

akkor ez miért került megbontásra?  

A 4/B mellékletben a rövid lejáratú hiteltörlesztésnél a 9539 ezer forint a teljesítés. Akkor ez 

a hitel 2010. évben felvételre került?  

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Ez folyószámla hitelre vonatkozik. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Annak annyi a kamata? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Igen. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri könyvvizsgáló asszonyt, hogy tájékoztassa a Képviselő-

testületet a könyvvizsgálói jelentésről. 
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Gellérné Balassa Éva könyvvizsgáló: A lefolytatott vizsgálat alapján megállapítható, hogy 

az önkormányzat számviteli és bizonylati rendje megfelel a törvényi előírásoknak. A 2010. 

évi beszámolóban valós adatok szerepelnek, mely bizonylatokkal, leltárakkal alátámasztást 

nyert. Az Önkormányzat a beszámolási időszakban a pénzügyi egyensúlyát biztosította, 

kötelezettségét folyamatosan rendezte, elviselhetetlen terheket nem vállalt magára. A 

takarékos gazdálkodás mellett természetesen hitel felvételre 2011. évben is szükség lesz, de 

törekedni kell kedvezőbb feltételekre. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A Szociális Alapszolgáltatási Központnak a 

pénzmaradvány alakulásánál - 3870 ezer forint van feltüntetve. Miből tevődik össze, és 

hogyan oszlik meg ez az összeg a települések között? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A normatíva változásokból ered. 

Nagydorog, mint gesztor kifizette és az elszámolásokat követően minden önkormányzat  

rendezi tartozását Nagydorog felé. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Nagydorognak nem kell visszafizetnie egyik önkormányzat  

felé sem? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Nagydorognak is vannak fizetési kötelezettségei. 

A végleges elszámolást követően Nagydorog – 2 millió forinttal zárja a 2010-es évet. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye.  

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

 

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

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 30. 

 

4./ Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse és a Paksi 

Rendőrkapitányság 2010. évi munkájáról.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi ) 

 

Veres Imre polgármester: A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §-ának (4) 

bekezdése alapján a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a 

rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-

testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.  
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A Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse, valamint a Paksi Rendőrkapitányság az 

idei évben is benyújtotta önkormányzatunkhoz a fent említett beszámolót, melyet jelen 

előterjesztés melléklete tartalmaz. 

Felkéri dr. Kuti István kapitányságvezető urat, amennyiben szóbeli kiegészítése van tegye 

meg. 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető: A rendőrség keretén belül lényeges belső helyzetként 

jelentkezett és tartósnak bizonyul a létszámhiány. A Nagydorogi Őrs területén sajnos nem 

megoldott a lakosságtól is elvárt KMB szervezés az alacsonyan megállapított létszám miatt. A 

rendőri aktivitás növekedésének köszönhetően viszont a településeken csökkent az ismertté 

vált bűncselekmények száma. Mint ismeretes a tulajdon elleni szabálysértések 2010. 

augusztus 19-től átkerültek a jegyzői hatáskörből a rendőrséghez. 

 

Veres Imre polgármester: Megköszöni a szóbeli kiegészítést. 

Felkéri Mukli Zoltán Őrsparancsnok urat, amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 

 

Mukli Zoltán őrsparancsnok: A Nagydorogi Rendőrőrsön 2010-ben 182 bűnügy került 

iktatásra. Negatív tendenciaként a személy, illetve a közrend elleni bűncselekmények a 

garázdaságok voltak, melyek elsősorban hétvégén, szórakozóhelyen valósultak meg. 

2011. évtől megnövekedtek a tulajdon elleni szabálysértések is. 

A falu közös összefogásával elkészült a Görgey utcai a játszótér, mely vonatkozásában nem 

egy esetben érkezett bejelentés, hogy rongálás történt a kihelyezett játszótéri elemekben.  

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A faluban több egyedül élő idős ember él. Van e lehetőség 

jelzőrendszerek kihelyezésre a bűncselekmény megelőzésére, illetve mivel jár ez? 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető: Valójában ez egy mobiltelefon alapú készülék, melynek 

a fenntartási költségével van probléma. Ugyanis ezen készülékek használata 24 órás ügyeletet 

igényel. Bölcskén működött ez a jelzőrendszer, mely pályázat útján került beszerzésre. 

Amennyiben igényli az önkormányzat és biztosított rá a forrás, természetesen utánanéz, és 

tájékoztatja a polgármester urat. 

 

Mukli Zoltán őrsparancsnok: A bűnmegelőzés céljából az idősek emberek körében a 

rendőrség részéről történtek megkeresések. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Személyesen tapasztalja, hogy a Jókai utcában napi szinten 

elhalad a rendőrautó. Ezúton szeretné megköszöni a rendőrség és a polgárőrség munkáját. 

A gyógyszertárral szemben kihelyezett tiltó táblával kapcsolatban lenne kérdése, illetve ezen 

a téren segítség kérése. A tiltó tábla jelenleg is jogos, vagy csak akkor volt, amikor épült az 

M6-os autópálya, és ezáltal nagy volt az átmenő forgalom Nagydorogon. Ugyanis ebből 

adódóan elég sok a büntetés, továbbá a nem parkolás lehetősége pont olyan helyen ahol 

üzletek, gyógyszertár van eléggé nagy gondot jelent. Nem lehetne ez ellen tenni valamit? 

 

Mukli Zoltán őrsparancsnok: Az előző képviselő-testület elsődleges kérése az volt, hogy 

egyik oldalon kerüljön kihelyezésre a tábla. A szakhatóság a helyszíni szemlét követően 

viszont mindehhez nem járult hozzá, mivel kanyar előtti útszakaszról van szó. Az M 6-os 

autópálya megépítését követően igaz, hogy csökkent a kamionos forgalom, de ennek ellenére 

is fennáll a balesetveszély. Közel 60 autó részére való parkolóhely van a környéken. Rövid 

táv megtétele megoldható gyalogosan , de a parkolásból eredő balesetek nem kerülhetők el. 
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Azon lehet vitatkozni, hogy mettől-meddig terjedjen a tiltás, de ez nem a rendőrség hatásköre, 

hanem a Közlekedési Hatóságé. 

A büntetés vonatkozásában, ha a rendőr szabálytalanságot észlel a feljelentést meg kell tennie. 

A Rendőrség és a Polgármester úr közösen kezdeményezheti a tiltó táblák visszavonását a 

Közlekedési Hatóságnál. 

 

dr. Kuti Imre kapitányságvezető: Szintén azt javasolja, hogy közösen kezdeményezzék a 

táblák kihelyezésének szükségszerűségét a Közlekedési hatóságnál. 

 

Veres Imre polgármester: A szennyvízvezeték kivitelezése mindenképpen azon az oldalon 

fog megvalósulni, ezáltal 20-30 cm-es padkaszélesítésre lesz lehetőség. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az iskolai rendezvények alkalmával, vagy a reggeli órákban 

az iskola előtti  útszakasz is balesetveszélyes még sem került ki tiltó tábla. 

 

Mukli Zoltán őrsparancsnok: Ő maga is tapasztalja a balesetveszély lehetőségét. 

Esetlegesen, ami kizáró ok a lehet az az egyenes útszakasz, de ebben az esetben is csak a 

Közlekedési Hatóság foglalhat állást. 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető: Javasolja az együttes megoldás kezdeményezését. 

 

Kishonti János képviselő: Véleménye szerint amióta kint vannak a táblák, azóta gyorsult a 

forgalom. Tavasz lévén megkezdődött a motorozás, ami elsősorban a dűlőutakon, szőlősorok 

között folyik. Nem is ez a legnagyobb probléma, hanem az irdatlan hang és a sebesség. Nem 

lehetne ez ellen valamit tenni? 

 

Mukli Zoltán őrsparancsnok: Jogos a felvetés, mivel a dűlő út is közútnak minősül, és a 

KRESZ szabályok ugyanúgy vonatkoznak. Több esetben figyelmeztették is őket, több-

kevesebb sikerrel. 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető: Valóban tavasszal az egyik legnagyobb problémát a 

motorosok jelentik. Ő azért szeretné feltenni a kérdést, hogy ezeknek a gyerekeknek 

nincsenek szülei, nem hiányoznak otthon. Eredményesnek és célszerűnek gondolná, ha 

elsősorban a szülőkkel vennék fel a kapcsolatot. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Szeretne gratulálni az elmúlt évben végzett 

munkájukhoz. 

A beszámolóban szerepel, hogy az EU elnökséggel járó feladatok támasztotta 

követelményeknek való minél magasabb szintű végrehajtása. 

Ez valójában milyen tevékenységet jelent? 

 

Mukli Zoltán őrsparancsnok: Bármelyik kollega elvezényelhető Budapestre vagy 

Gödöllőre. Nem tudhatjuk, hogy mikor lesz egy olyan program beiktatva, amikor azt 

mondják, hogy egy Pécsi látogatás a 63-as útvonalon keresztül fog áthaladni, ahol az útvonal 

biztosításában a nagydorogi rendőröknek is részt kell vennie. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye, 

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
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Megköszöni dr. Kuti István kapitányságvezető és Mukli Zoltán őrsparancsnok úr munkáját, 

valamint teljes körű beszámolójukat az elmúlt év vonatkozásában. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjenek! 
 

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

következő határozatot hozza: 
 

28/2011. (IV.26.) önkormányzati határozat  

a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse, valamint a Paksi 

Rendőrkapitányság  2010. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság 

Nagydorogi Rendőrőrse, valamint a Paksi Rendőrkapitányság 2010. évi munkájáról szóló 

beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

dr. Kuti István kapitányságvezető és Mukli Zoltán őrsparancsnok elhagyják a tanácstermet. 

 

 

5./ Átfogó értékelés Nagydorog Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.  

Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 96. §-ának (6) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok számára az 

elmúlt év gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

készítésének, valamint képviselő-testület, illetve közgyűlés általi, minden év május 31-ig 

történő megtárgyalásának kötelezettségét. 

Az átfogó értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés 

kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet az önkormányzat felé. Az 

önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és 

állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

Egyben megköszöni Lászlóné Molnár Mária és Végerné Bakonyi Petra munkáját. Kéri a 

Képviselő-testületet, amennyiben szakmai kérdésük van azt az előterjesztés készítői felé 

tegyék meg. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A gyermekek veszélyeztetettségét tekintve a 

problémacsoportok szerinti kimutatásban a megélhetési lakhatósági számadat 113 fő 

Nagydorog vonatkozásában. Az összes létszám az iskolát és óvodát tekintve kb. 400-420 fő. 

Nagyon magas ez az arány és mindez hatalmas terhet ró mind az iskolára, az óvodára és az 

önkormányzatra. 

Megköszöni Végerné Bakonyi Petra tevékenységét, melyben nagyon sok jót és újat tapasztal.   

Mindkettőjüknek további jó munkát kíván. 



 16 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Megköszöni mindkettőjük munkáját. 

A pontosítás végett szeretné elmondani, hogy az ellátás intézményes formáinál „ A bikácsi 

gyerekek közül többen a györkönyi iskolába járnak” létszámadata lemaradt. 

A szenvedélybetegségre vonatkozó kimutatás az általános iskolásokra vonatkozik? 

 

Végerné Bakonyi Petra családgondozó: A beszámolóban feltüntetett adatok 18 éves korig 

szólnak. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az biztos, hogy nagyon sok munkával és odafigyeléssel jár 

ez a munkakör. A kimutatásban Nagydorog vonatkozásában 72 gyermek gyermeknevelési 

problémával küzd. Ezeket a gyerekeket a szülők nem gondozzák? 

 

Végerné Bakonyi Petra családgondozó: Ezeknél a gyerekeknél elsősorban erkölcsi nevelés 

hiánya mutatkozik. Gondol itt elsősorban a szülők közötti konfliktusokra, ami nincs jó 

kihatással a gyerekekre. 

 

Kishonti János képviselő: Megköszöni mindkettőjük tevékenységét és további eredményes 

munkát kíván. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Nagyon sok a munka ezekkel a gyermekekkel, csak ezen a 

téren végzett tevékenység nem látványos. Sajnos az elkövetkező időszakban egyre több ilyen 

jellegű problémás gyerekre lehet számítani. 

 

Lászlóné Molnár Mária gyámügyi ügyintéző: A veszélyeztetett gyerekek között 

szerepelnek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők is, ezért is ilyen magas az 

arány. 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, 

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: 
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29/2011. (IV. 26.) önkormányzati határozat  

a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2010. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. 

§-ának (6) bekezdésében megjelölt szervnek küldje meg. 

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: 2011. május 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester, a 2. pont vonatkozásában:  dr. Sátor Vera jegyző 

 

 

6./ A szociális szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak véleményezése.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: 2011. január 1-től módosult a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, mely rendezte az önkormányzati társulások 

rendeletalkotásának problémáját a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. Az új rendelkezés szerint amennyiben 

a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, a társulási 

megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat (esetünkben Paks) alkot rendeletet az 

érintett tárgykörökben. A társulásban résztvevő települési önkormányzatoknak 2011. április 

1-jéig kell felülvizsgálniuk a tárgykörben az új szabály hatálybalépését megelőzően alkotott 

rendeleteiket, mely kötelezettségének önkormányzatunk határidőben eleget tett. 

 

Az intézményi térítési díjat – a házi segítségnyújtás kivételével– ellátási napra vetítve kell 

megállapítani, konkrét összegben, az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében 

szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. tv. szabályai figyelembevételével.  

Az alapellátásokat 2011. január 31-től a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ biztosítja. 

Az intézmény fenntartója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás, ahol a Társulási Tanács úgy 

döntött, hogy az intézményi térítési díjakat minden település vonatkozásában Paks Város 

Önkormányzata fogja megállapítani, természetesen a települési sajátosságok figyelembe 

vételével. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Észleltük, hogy a házi segítségnyújtás esetében nem a jogszabálynak 

megfelelő a paksiaktól kapott számítás, mert nem ellátottra, hanem gondozónőre bontja le a 

normatíva és az önköltség különbözetét. A kormányrendelet szerinti számítási mód 

alkalmazásával 6,- Ft-ra jön ki a gondozási óradíj, ami a kerekítés miatt legfeljebb 5,- Ft lehet. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy javaslatuk megtételénél erre legyenek figyelemmel. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Dobri Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a bizottság állásfoglalását. 

 

Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a szociális szolgáltatásokért 

fizetendő intézményi térítési díjak díjjavaslatát megtárgyalta, és egyhangúlag javasolja a 

képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Hosnyánszki Jánosné képviselő: Magasnak tartja az idősek nappali ellátására vonatkozó 

díjat, ugyanis elsősorban azért mennek el az idősek az intézménybe, hogy közösségbe 

legyenek. Akinek nincs helyben a családja annak nagyon sokat jelent ez a kis közösség. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Kajdacs, Kölesd hogyan tudja megoldani ennek a feladatnak 

az ellátását. Fel kell venni velük ezen a téren a kapcsolatot. 

Továbbá a házi segítségnyújtás tekintetében nagyon kevésnek tartja az 5,- Ft/óra díjat, 

szerinte ez esetben magasabb összeg is megállapítható lenne. Az idősek nappali ellátására 

megállapítandó összeg pedig 2432,- Ft/nap. Ezt az összeget Nagydorogon senki nem fogja 

tudni megfizetni. 

Elsődlegesen az emberi körülmények megteremtésére kell törekedni. 

 

Dobri István képviselő: Mikorra kell ezt a határozatot meghoznia a képviselő-testületnek? 

 

Veres Imre polgármester: Április 28-án lesz kistérségi ülés, ahol napirendként 

megtárgyalásra kerül a térítési díj. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Arról volt szó, hogy plusz normatíva lesz. Szemfényvesztés 

volt az egész? 

 

Dobri István képviselő: Javasolja, hogy pénzügyi szempontból nézzék meg, hogy hány órát 

dolgoznak a gondozónők, tehát mikor mennek ki a házakhoz és mennyi időt töltenek ott. 

Egyetért képviselő asszonnyal, hogy 300-400 Ft-ba kerüljön megállapításra a házi 

segítségnyújtás díja. 

 

dr. Sátor Vera jegyző:  Mivel a jogszabály szerint az intézményi térítési díj a normatíva és 

az önköltség különbözete, magasabb összeget nem lehet megállapítani. Esetünkben a limit a 

házi segítségnyújtás vonatkozásában 0-5,-Ft. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Van más olyan intézmény is, ahol össze tudnak ülni 

az idősek beszélgetni. Gondol itt elsősorban a Klubhelyiségre, könyvtárra ahol adottak a 

körülmények egy-egy közösség számára. Az ellátottak körében vannak olyan idős emberek, 

akikre mosnak, illetve fürdetik őket, mindezek biztosítását a továbbiakban is fenn kellene 

tartani. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Jelen esetben a testületnek a díjakról kell döntést hoznia. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Ilyen magas díj mellett biztosan nem lesz igény a nappali 

ellátásra. Végeredményben akkor bezárjuk ezt az épületet? Az idősek megszokott közegét 

szüntetnék meg ezáltal. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A döntés a díjak vonatkozásában a képviselő-testület hatásköre és a 

testületet terheli az ellátási felelősség is. Az idősek nappali ellátásánál a díj jogszerűen 

megállapítható 0,- forinttól 2432,- forintig. A megállapított összeg nagysága természetesen 

befolyásolja az ellátottak létszámát, sorsát. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Szeretné tudni polgármester úr szándékát ezen a téren. 

 



 19 

Veres Imre polgármester: Az idősek klubjának hosszú távú működését költségvetési 

szempontból nem látja lehetségesnek. Természetesen, amennyiben a nappali ellátásra nem 

lesz igény, abban az esetben a házi segítségnyújtás formájában az ellátás továbbra is 

biztosított. 

 

Kishonti János képviselő: Nem tartja célszerűnek, hogy a Paksi Kistérség határozza meg a 

díjakat. Ne hasonítsunk össze egy falusi idős embert egy városival.  

Ezáltal  halálra ítélünk egy jól működő intézményt. 

 

Veres Imre polgármester: A költségvetésbe betervezésre került a 8 millió forint. A 

képviselő-testületnek kell döntést hoznia. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Ebben az esetben jó döntést nem lehet hozni. 

 

Veres Imre polgármester. Szociális szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak 

terén az alábbi javaslatot teszi:  

 

étkeztetés:    484,- Ft/nap 

házi segítségnyújtás:        5,-Ft/óra 

idősek nappali ellátása:  2432,- Ft/nap 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Indítványozza, hogy az idősek nappali ellátása 15,- Ft/nap-

ban legyen megállapítva. 

 

Veres Imre polgármester: Megkéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy képviselő asszony  

módosító indítványa tárgyában szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül Jankovics 

Lászlóné képviselő asszony indítványozását elutasítja. 

 

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

hozzászólása, véleménye. 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az általa indítványozott határozati javaslatot 

támogatni szíveskedjenek! 
 

A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

30/2011. (IV.26.) önkormányzati határozat  

A szociális szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak véleményezése 

tárgyában  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális 

szolgáltatásért fizetendő intézményi térítési díjakkal kapcsolatos előterjesztést, és Nagydorog 

vonatkozásában Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az alábbiak szerint 

javasolja elfogadásra: 
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étkeztetés 484,- Ft/nap 

házi segítségnyújtás 5,- Ft/óra 

idősek nappali ellátása 2432,- Ft/nap 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

7./ Tájékoztató a 2011. évi Falunapok programjairól. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Hahn Róbert programszervező: A rendezvény megtartására 2011. június 3-4-5-én kerül sor. 

Az önkormányzat anyagi nehézségei kissé megkérdőjelezték a rendezvény megszervezésének 

és lebonyolításának lehetőségét, de sikerült beadni egy pályázatot a programsorozat 

megvalósítására. A pályázat elbírálásának eredményéről szóló értesítést az illetékes szervek 

április közepére ígérték.  

Sikertelen pályázat esetén is rendezünk programokat, de minimális ráfordítással.  

Ahogy az a korábbi években már megszokottá vált, a három napból az első a gyermeknap 

időpontja. A szervezés jelen állása szerint van egy „A” és van egy „B” verziós 

programtervezet az említett pályázat elbírálásától függően.  

Az „A” verzió független a pályázat sikerességétől. Megrendezzük a kispályás labdarúgó 

tornát, a családi főzőversenyt, aszfaltrajz versenyt, fogathajtó versenyt, és felléptetjük az 

általános iskolásokat, valamint a nagydorogi és Nagydorog környéki települések 

néptánccsoportjait, továbbá megrendezésre kerül „Nagydorog Legerősebb Embere” vetélkedő 

is.  

A legcsekélyebb kiadásokkal számolva 450.000,- Ft a kettő nap költsége. 

Az összeg első látásra talán ijesztő lehet, de persze ebben az esetben sem csak a kiadásokkal 

kell számolni, hanem jelentős bevételek származnak minden évben a kereskedők által 

kifizetett helypénzekből, valamint a cégek és a vállalkozók által nyújtott anyagi 

támogatásokból is.  

Ezen túlmenően még említésre méltóak a természetbeni segítségnyújtások száma is.  

Véleményem szerint – a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva - a várható bevételekből 

kifizethetőek a költségek, így ez nem jelent nehézséget az önkormányzatnak.  

Meg kell említenem továbbá az 800 m2-es rendezvénysátrat is, melyet a Paksi Atomerőmű 

térítésmentesen bocsát a község rendelkezésére.   

A „B” verzió abban az esetben valósul meg, ha sikeres lesz a rendezvényre beadott pályázat. 

Ebben az esetben a rendezvény teljes költségét a pályázati forrás biztosítja. 

A programok ebben az esetben az „A” verzióban szerepeltetett elemeket kibővítve jelennek 

meg sztárvendégekkel kiegészülve.  

Bízunk abban, hogy idén is sikerül a falunapi programokat zökkenőmentesen lebonyolítani.  

A program pontosítását a pályázat eredményének ismeretében tudjuk csak elkészíteni.  
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Jankovics Lászlóné képviselő: A felajánlások be szoktak kerülni az önkormányzat 

költségvetésébe?  

 

Hahn Róbert programszervező: A felajánlások átutalás esetén az önkormányzat számlájára 

érkeznek, a készpénzes befizetések, illetve a végelszámolás is az önkormányzaton keresztül 

történik. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Korábban készített egy prezentációt Bánki Vilmáról, 

nagyorogi születésű Hollywoodba kikerült filmsztárról. Amennyiben a falunapi programba 

belefér, szívesen bemutatja. 

Továbbá javasolja a kapcsolatfelvételt a rendőrséggel drogprezentációs bemutatók végett. 

Mint az átfogó értékelésből kitűnt, a fiatalok körében célravezető lenne. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi Falunapok programjairól szóló 

tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. 

 

A képviselő-testület a 2011. évi Falunapi programról szóló tájékoztatót 5 igen,1tartózkódás és 

1ellenszavazat ellenében elfogadta. 

 

 

8. A 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-

ának (10) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, 

valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési 

jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a 

zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti. 

 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja már a tárgyév januárjában 

megküldte a mellékelt dokumentumokat. 
 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Az éves ellenőrzési jelentésben kisebb nagyobb 

hiányosságok kerültek megállapításra, melyek vonatkozásában a belső ellenőrzési csoport 

kérte az intézkedési terv elkészítését. Az intézkedési tervek minden esetben elkészültek?  

 

dr. Sátor Vera jegyző: Természetesen elkészültek az intézkedési tervek , melyben 

feltüntetésre kerültek a határidők és a felelős személyek. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

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

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

31/2011. (IV.26.) önkormányzati határozat  

a 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása   

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évre vonatkozó éves 

ellenőrzési jelentést az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

9./ Létszámcsökkentés elrendelése a fogorvosi és a gyermekorvosi szolgálatnál, 

továbbá a létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás 

igénylése.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Önkormányzatunk képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat 

vonatkozásában a 2011. március 16-án megtartott együttes ülésen, a gyermekorvosi szolgálat 

vonatkozásában a 2011. március 28-án megtartott ülésén döntött az említett egészségügyi 

alapellátások 2011. június 1. napjától történő racionalizálásáról, az alábbiak szerint: 

Az eddigi kettő fogorvosi körzetet összevonja, és egy körzetben kívánja ellátni a fogorvosi 

szolgálat feladatait. 

A gyermekorvosi körzetet megszünteti és a jelenlegi kettő felnőtt háziorvosi körzetet 

átalakítja vegyes körzetté. (2011. július 1-től a II. számú vegyes háziorvosi körzetből 

Pusztahencse kiválik.) 

A körzetösszevonás és megszüntetés miatt ugyanakkor az alábbi álláshelyek megtartása 2011. 

június 1-től már nem indokolt: 

Fogorvosi szolgálat:  

- 1 fogszakorvos 

- 1 fogorvosi asszisztens  

Gyermekorvosi szolgálat:  

- 1 házi gyermekorvos  

- 1 gyermekorvosi asszisztens 

Jelenleg a fentiek közül a fogorvosi asszisztensi és a gyermekorvosi asszisztensi álláshely 

betöltött, így ezen álláshelyek megszüntetése esetén a képviselő-testületnek munkajogi 

döntéseket is meg kell hoznia. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Dobri Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a bizottság állásfoglalását. 
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Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a létszámcsökkentés 

elrendeléséről az egészségügyi alapellátás területén, továbbá a létszámcsökkentéshez 

kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás igényléséről szóló előterjesztést megtárgyalta és 

egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

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

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

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

következő határozatot hozza: 
 

 

32./2011. (IV.26.) önkormányzati határozat 

létszámcsökkentés elrendeléséről az egészségügyi alapellátás területén, továbbá a 

létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás igényléséről 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. május 31. 

napjával a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.28.) önkormányzati 

rendelete 2/1. mellékletében (Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala költségvetése) megjelölt közalkalmazotti álláshelyek közül az alábbi közalkalmazotti 

álláshelyek megszüntetéséről határoz: 

 

1.1 fogszakorvos   1 fő főállású, határozatlan idejű, 

1.2. fogorvosi asszisztens  1 fő főállású, határozatlan idejű, 

1.2. házi gyermekorvos   1 fő főállású, határozatlan idejű, 

1.2. gyermekorvosi asszisztens  1 fő főállású, határozatlan idejű. 

 

A létszámcsökkentést követően a költségvetési rendelet hivatkozott mellékletében 

meghatározott közalkalmazotti létszámkeret 4 fővel, 14-ről 10-re csökken, míg a költségvetési 

rendelet 1. számú mellékletében meghatározott önkormányzati szintű közalkalmazotti 

létszámkeret szintén 4 fővel, 115 főről 111 főre csökken. 

 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1. pontban megjelölt álláshelyek közül a 

házi gyermekorvosi álláshely betöltetlen, a fogorvosi asszisztensi és a gyermekorvosi 

asszisztensi álláshely betöltött, így a betöltött álláshelyek vonatkozásában a szükséges 

munkajogi intézkedések megtétele érdekében külön határozatban intézkedni szükséges. 

 

3. A Képviselő-testület a létszámcsökkentésről szóló határozata meghozatalakor betöltött 

álláshelyek vonatkozásában megállapítja, hogy fenntartói körén belül  (költségvetési 

szerveinél és az önkormányzat hivatalánál) -  a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 

megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 

feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 

folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség, továbbá az 
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önkormányzat intézményei létszámhelyzetének figyelembe vételével az intézmények közötti 

tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosításra nincsen lehetőség. 

 

4. A Képviselő-testület a létszámcsökkentésről szóló határozata meghozatalakor betöltött 

álláshelyek (fogorvosi asszisztens 1 fő, gyermekorvosi asszisztens 1 fő) vonatkozásában a 

helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel 

kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 

folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III.3.) BM rendelet 

alapján II. ütemben igénylést kíván benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes 

igazgatóságához, az alábbiak vonatkozásában: 

 

- 2011. május 31-vel megszüntetendő fogorvosi asszisztensi álláshely megszüntetése 

miatt kifizetendő végkielégítés és járulékai teljes összegének fele, valamint egy havi 

felmentési illetmény. 

 

- 2011. május 31-vel megszüntetendő gyermekorvosi asszisztensi álláshely 

megszüntetése miatt kifizetendő végkielégítés és járulékai teljes összegének fele, 

valamint egy havi felmentési illetmény és járulékai. 

 

A Képviselő-testület az igénylés valamennyi feltételét az önkormányzatra nézve kötelezőnek 

ismeri el, valamint felhatalmazza a polgármestert az igénylés aláírására és benyújtására. 

 

Határidő: 2011. május 31., a 4. pont vonatkozásában: 2011. július 12. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

10./ A Pedagógusok Szakszervezete helyi alapszervezetének kérelme.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Pedagógusok Szakszervezete helyi alapszervezete a mellékelt 

levélben foglalt kérésekkel fordult önkormányzatunkhoz. 

Polgármesterként képviselt álláspontomról a csatolt levélben tájékoztattam a szakszervezetet, 

de mivel a költségvetés megállapítása, módosítása a képviselő-testület át nem ruházható 

hatásköre, így a kérelmet a képviselő-testület elé terjesztem. 

A 2011. évi költségvetésben nem terveztünk kiadást az általános iskola közalkalmazottainak 

étkezési térítésére. A képviselő-testület dönthet úgy, hogy eleget tesz a szakszervezet 

kérésének, és az 1 havi étkezést kifizeti. Ez esetben azonban, mivel ez is munkáltatói 

juttatásnak minősül, nem tehet különbséget a dolgozók között, így arra az egy hónapra 

minden egyes, az iskolával Nagydorogon jogviszonyban álló közalkalmazottnak biztosítania 

kell a juttatást a 2010. decemberi szinten vagy úgy, hogy mindenkinek bruttó 12.000,- Ft-ot 

fizet. 

 

Mivel az ügyre kollektív munkajogi jogvita keretében lehetne végérvényesen pontot tenni, 

véleményem szerint meg kellene várni a munkaügyi bíróság ítéletét. Amennyiben a bíróság a 

szakszervezet keresetének helyt ad, úgy – a jogerős bírósági ítélet birtokában – természetesen 

betervezzük a szakszervezet álláspontja szerint jóhiszemű joggyakorlás következtében 

elfogyasztott étkezés ellenértékét (plusz a többi iskolai dolgozó számára is ugyanezen 

összeget), illetve ki is fizetjük azt. 
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A szakszervezet másik kérése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 79/A. §-ában foglaltakhoz kapcsolódik, mely az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

„79/A. § (1) A közalkalmazottat az e törvény 60-79. §-a alapján megillető illetmény 

kifizetése a közalkalmazott által meghatározott fizetési számlára történő átutalással, 

fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése 

útján történik. 

(2) Az illetmény fizetési számlára történő átutalása és egyszeri felvétele, illetve az 

illetménykifizetés a közalkalmazott részére költségtöbbletet nem okozhat.” 

 

Ugyanez a rendelkezés egyébként megtalálható a köztisztviselők jogállásáról szóló 

törvényben is. 

Ennek érdekében felvettem a kapcsolatot önkormányzatunk számlavezető pénzintézetével és a 

helyi takarékszövetkezeti kirendeltséggel, hogy melyik az a legkedvezőbb költségű 

folyószámla, mely dolgozóink által is használható lenne.  

Mindezek alapján javaslatom az, hogy, tekintettel arra, hogy a piacon – Nagydorogon is 

elérhetően - létezik olyan számlacsomag, aminek (a jövedelem számlára való átutalásával 

kapcsolatos) használata a dolgozók számára többletköltséggel egyáltalán nem jár – banki 

költség kompenzáció címén kiadást továbbra se tervezzünk. Bármelyik munkatársnak 

bármikor alkalma van folyószámlát váltani úgy, hogy a jövőben a jövedelmük munkáltató 

általi bankszámlára utalásával kiadásai ne keletkezzenek.  

Ebből kifolyólag nem tartom indokoltnak a 14000,- Ft-os számladíj kifizetését. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Dobri Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a bizottság állásfoglalását. 

 

Dobri István Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a Pedagógusok 

Szakszervezete helyi alapszervezetének kérelmét megtárgyalta, javasolja a Képviselő-

testületnek a kérelem elutasítását az mellékelt előterjesztésben foglaltakra hivatkozva. 

 

Horváthné Bezzegi Éva PSZ helyi alapszervezetének titkára: A Pedagógusok 

alapszervezte két kéréssel fordult a képviselő-testülethez. Az étkezési díj vonatkozásában 

2011. 01.03-2011.02.04-ig terjedő időszakra kérik visszamenőlegesen az étkezési 

hozzájárulást, ugyanis ennek megvonásáról ténylegesen a hirdetőtáblán lévő felhívásból 

értesültek, melyet megdöbbenéssel vettek tudomásul. 

Természetesen az étkezési hozzájárulást nem csak a pedagógusok vonatkozásában kérik, 

hanem az összes közalkalmazottnak. 

Ha valaki szól előre, hogy az idei évre nem biztosított az étkezési utalvány, akkor mindenki 

dönthetett volna a saját belátása szerint. 

Ezt követően került sor szakszervezeti gyűlés összehívására, valamint a költségvetést tárgyaló 

ülések jegyzőkönyveinek áttekintésére. 

A költségvetés 2011. február 28-án került elfogadásra, mely már eleve nem is tartalmazta az 

étkezési díj támogatást. 

Mint ismert, a fizetésük stagnál, nincs 13. havi fizetés, nincs pedagógusföld, nincs ünnepek 

alkalmából adható juttatás, az adójóváírás csökkentésre került, tehát ez volt az utolsó 

láncszem, ami megvonható volt a pedagógusoktól. 

Mindezek mellett az érintett személyek fizetési felszólítást kaptak az egy havi étkezés díjának 

kifizetése vonatkozásában, amit igen méltánytalannak tartottak. 

A másik kérés a számlavezetési díj éves szinten történő kompenzálása volt, ami törvényileg 

biztosított, ugyanis a közalkalmazottakat kötelezték a munkabér folyószámlára történő 
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utalásának biztosítására. Tudni kell, hogy nem mindenki az OTP-nél nyitott folyószámlát. 

Polgármester úr viszont ez esetben azt a javasolja, hogy a „0” forintos díj végett egy újabb 

számla nyitására kerüljön sor – OTP-nél- a közalkalmazottak részéről. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Sajnos az információáramlás nem a legmegfelelőbb. Nem a 

hirdetőtáblán kellett volna egy kollektívát tájékoztatni az ilyen jellegű döntésről. 

Természetesen a pénzintézetek vonatkozásában is igaz ugyanez, hiszen ők is tájékoztathatnák 

az intézményeket ezen lehetőségekről. 

Az étkezési juttatás vonatkozásában javasolja, hogy támogassák a szakszervezet kérését, 

hiszen mindenki követhet el hibát, amiből most tanultunk. 

Összességében hány főt érintene ez a kifizetés? 

Ugyanis Ő nem tartaná célszerűnek, ha Munkaügyi Bírósághoz kellene fordulnia az 

érintetteknek döntéshozatal végett. 

 

Veres Imre polgármester: Összességében 105 fő közalkalmazottról lenne szó, ami kb. 1,7 

millió forint. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A 105 fő nem érdemel meg 1,7 millió Ft-ot? 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A banki költségekre él a jogszabály, akkor miért és mikor 

szűnt meg ennek a megtérítése? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Konkrét időpontot nem tud mondani, de amikor Ő Nagydorogra 

került, mint jegyző, akkor már nem volt ilyen jellegű kifizetés. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A 14 000,- Ft-ot soknak tartja. 

 

Horváthné Bezzegi Éva PSZ alapszervezetének titkára: Éves szinten értendő a 14 000,- 

Ft-ot  

 

Kishonti János képviselő: Ami törvényileg jár, azt biztosítani kell. 

 

Horváthné Bezzegi Éva PSZ helyi alapszervezetének titkára: Azt ne várja el senki, hogy 

külön számlát nyitnak azért, hogy a munkabérük arra kerüljön átutalásra. Továbbá ez a 

lehetőség csak egy évig adott, azt követően ugyanúgy kell fizetni minden egyes tranzakcióért. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Ebben a világban tényleg nem várható el, hogy az ember 

egyik pénzintézettől a másik pénzintézetig rohangáljon az ügyintézés végett. Nagyon sok 

esetben átutalási megbízásokról történnek a kiegyenlítések, mely azt jelentené, hogy az OTP-s 

számláról leveszem, és ráteszem a másik folyószámlára, melyre a megbízások szólnak. Ne 

kelljen már visszamenni az időben. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Tudomása szerint az évi 14 000 forint után adóznia kell a 

dolgozónak és az önkormányzatnak is. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Az átutalások terén nem kell visszamenni az időben, 

ugyanis a pénzintézetek között is megoldható a továbbutalás. 

 

Horváthné Bezzegi Éva PSZ helyi szervezetének titkára:  Kötelezheti-e az önkormányzat a 

dolgozókat még egy folyószámla megnyitására. 
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dr. Sátor Vera jegyző: Nem kötelezheti, választás szerint készpénzben is kifizethető a 

munkabér, természetesen több adminisztrációval jár. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: A faliújságra Ő maga tette ki az étkezési hozzájárulással 

kapcsolatos hirdetményt. 

Február 3-án szembesült azzal, hogy az önkormányzat költségvetése nem fogja tudni 

bevállalni a közalkalmazottak étkezési hozzájárulását. Így minden intézményvezetőnek ki 

kellett venni ahhoz, hogy ne omoljon össze a költségvetés. A tét az volt, hogy év végi fizetés, 

vagy étkezési hozzájárulás. Minden évben úgy alakult, hogy márciusban tudta meg 

véglegesen, hogy lesz-e támogatás ezen a téren. 

Ő maga sem gondolta, hogy az idei évben ilyen mértékű megszorításokra lesz szükség, mert 

abban az esetben korábban közölte volna a pedagógusokkal. 

Ha most kifizetjük az 1 hónapot, akkor mi lesz a közvélemény? 

- Idős emberek támogatása elmarad 

- körzetet szüntetünk meg és vonunk össze 

- intézmény bezárására kerülhet sor. 

 

Horváthné Bezzegi Éva PSZ alapszervezetének titkára: Összességében 1 hónapra kérik 

visszamenőleg az étkezési díj kifizetését, mert utólag tudták meg, hogy az idei évre nem lesz 

támogatás. Ebből kifolyólag nem volt lehetőségük eldönteni, hogy január hónapban 

étkezzenek vagy sem. 

 

Kishonti János képviselő: Havonta, vagy éves szinten történik az étkezés befizetése? 

Az tény, hogy nem a faliújságon kellett volna tájékoztatni a pedagógusokat a képviselő-

testület ezen döntéséről. Illett volna összehívni a kollegákat és szóban ismertetni a várható, 

illetve a végleges döntésről. 

Továbbá a fizetés minden hónapban az állam részéről kifizetésre kerül az önkormányzat felé, 

amit másra nem használhat fel. 

 

Veres Imre polgármester: Az étkezés befizetése havonta történik. A bér nettó finanszírozás 

formájában érkezik meg az önkormányzathoz. 

Továbbá az adható juttatások egy évre vonatkoznak, ami ez esetben azt jelenti, hogy 2010. 

január 01-2010. december 31-ig tart. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Ebben az egy esetben sajnos nem tudott kiállni a kollegáiért. A 

fizetési felszólítás vonatkozásában pedig jogszerűen járt el, hiszen az étkezési díj hátralékként 

jelentkezik. Ilyen esetben fizetési felszólításra kerül sor, melyet kötelességből tett meg.  

 

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

valakinek még kérdése, hozzászólása, véleménye. 

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

 

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

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 
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33/2011. (IV.26.) önkormányzati határozat  

a Pedagógusok Szakszervezete helyi alapszervezetének kérelme tárgyában  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pedagógusok 

Szakszervezete helyi alapszervezetének a 2011. évi önkormányzati költségvetéssel 

összefüggő kérelmét, és az alábbi álláspontot alakította ki: 

1. A Képviselő-testület nem támogatja a szakszervezet azon kérését, miszerint az 

étkezést igénybevevő közalkalmazottak számára a 2011. január 3- 2011.február 4. 

közötti időszakra az étkezés térítési díját a munkáltató fedezze, azaz erre az 

önkormányzat a 2011. évi költségvetésében fedezetet biztosítson. A képviselő-testület 

mindemellett kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az illetékes munkaügyi 

bíróság jogerős határozatában megállapítja a szóban forgó időszak vonatkozásában a 

közalkalmazottaknak ezen juttatásra való jogosultságát, és ezen összeg megfizetésére 

kötelezi a munkáltatót, annak fedezetét az adott évre szóló költségvetési rendeletébe 

beépíti. 

2. A Képviselő-testület nem támogatja a szakszervezet azon kérését, hogy 2011. évi 

költségvetésébe 14.000.-Ft/év/fő összeget számlavezetési kompenzáció címén 

betervezzen, tekintettel arra, hogy a közalkalmazottaknak módjában áll olyan 

számlacsomagot választani, melynek használatával számukra az illetmény fizetési 

számlára történő átutalása és egyszeri felvétele többletköltséget nem okoz. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

11./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatának 

elfogadása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Önkormányzatunk tárgyév márciusában vette át üzemeltetésre a 

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező 21 fős közösségi autóbuszt. Emellett 

pedig egy saját tulajdonú hivatali gépkocsival is rendelkezünk. 

 

A fenti járművek üzemeltetésének szabályait – különös tekintettel az autóbusz 

működtetésével járó fokozott felelősségre – indokolt meghatározni (292/2009. (XII.19.) 

Korm. rendelet 20. § (3) bek.). 
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dr. Sátor Vera jegyző: A május 2-i kezdés feltétele, hogy bizonyos összeg betervezésre 

kerüljön a költségvetésbe, ami számításai szerint 1774 ezer forint. 

Továbbá amennyiben az autóbusz minden hétvégén egy napot különjáratként üzemelne, ekkor 

3067 ezer forint bevétel keletkezne ebből. Az értékcsökkenés 1750 ezer forint, ami a Paksi 

Kistérséget illetné, mivel ő a tulajdonos. 

Polgármester úr a képviselő-testületi ülés előtt beszélt könyvvizsgáló asszonnyal és azt az 

információt kapta, hogy a megbízási szerződéssel történő üzemeltetést a Munkaügyi 

Felügyelőség megkifogásolná. A személyszállításra vonatkozó jogszabály szerint teljesen 

legális a megbízási szerződéssel történő működtetés, a környező településeken is így történik. 

Jelenleg státusz nincs a buszvezetői állásra, augusztus hónapban az iskolánál lesz 

megüresedés. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Elsődleges rendeltetésként iskolabuszként van megjelölve. 

Valójában mennyibe kerül az 55 gyerek bérlet hozzájárulása? 

Mennyi a kiadás - bevétel a busz vonatkozásában? 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Holnapi nap folyamán fognak számításokat végezni. 

 

Dobri István képviselő: Kb. 600-700 ezer forint az éves bérlet.  A megtérüléshez annyit 

hozzátenne, hogy a bejáró gyerekek után 70000,- Ft/fő normatívát biztosít az állam. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Jelen esetben arról kellene dönteni, hogy indítsuk, vagy ne indítsuk a 

buszt. 

 

Kishonti János képviselő: Az ilyen jellegű kisbuszok általában ráfizetésesek. Célszerűbbnek 

tartaná a Volántól bérelni a buszt, mint a jelenlegit fenntartani. 

 

Dobri István képviselő: Arra tesz javaslatot, hogy a megbízási szerződésben legyen 

belefoglalva az a lehetőség, hogy ha másfél hónapot működtetjük, akkor a nyári szünetben át 

lehessen alakítani. 

 

Veres Imre polgármester: Május 1-től Bikács-Sárszentlőrinc vonatkozásában kerülne sor a 

gyerekek behozatalára és hazavitelére, mivel reggel mindössze egy óra állna rendelkezésre. 

Továbbá iskolai-óvodai rendezvényekre, melyet az 50000 forintos megbízási díj magába 

foglal, valamint külsős megkeresések esetén 600,- Ft-os díjért. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Van-e konkrét elképzelés személyre vonatkozóan, aki 

üzemeltetni fogja az iskolabuszt. 

Gyerekekről van szó, ahol még nagyobb a felelősség. Továbbá nem mindegy, hogy hogyan 

tudja kezelni a buszvezető a gyerekeket. 

 

Veres Imre polgármester: Kerner István személyéről lenne szó, aki rendelkezik kellő 

tapasztalattal, mint tudott Ő a Volánnal is dolgozott, megfelelő jogosítványokkal mind 

belföldre, mind külföldre. 

 

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

véleménye. 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

34/2011. (IV.26.) önkormányzati határozat 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatának 

elfogadása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatát az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

35/2011. (IV.26.) önkormányzati határozat 

fedezet biztosítása a közösségi busz üzemeltetéshez 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közösségi busz 

üzemeltetéséhez a 2011. évi költségvetésében az alábbi fedezetet biztosítja. 

- gépkocsivezető megbízási szerződéssel történő alkalmazása: 

személyi juttatás ( megbízási díj): 610 000,- Ft 

járulék: 164.400,- Ft 

- dologi kiadásra ( üzemanyag, szerviz, biztosítás, egyedi dologi): 1.000.0000,- Ft 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2011. évi költségvetési rendeletnek az 1. 

pontban foglaltaknak megfelelő módosításának előterjesztésére. 

 

Határidő: azonnal. 2. pont tekintetében: 2011. május 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

12./ Állásfoglalás a Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános iskolája 

átszervezéséről. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Tolna Megyei Önkormányzat az általa fenntartott közoktatási 

intézmények működésének racionálisabbá tétele érdekében az általa fenntartott Móra Ferenc 

Általános Iskolát be kívánja olvasztani az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézménybe.  

A megyei közgyűlés 2011. április 28-án megtartandó ülésén kívánja megtárgyalni a fenti 

átszervezést. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-a (1) bekezdésének k) pontja 

értelmében a települési önkormányzat át nem ruházható hatáskörébe tartozik az állásfoglalás 

megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
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Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

Megállapítja hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

36./2011. (IV.26.) önkormányzati határozat 

állásfoglalás a Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 

átszervezéséről  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-a (1) bekezdésének k) pontjában biztosított hatáskörében 

eljárva egyetért a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 592-2/2011. számon 

iktatott, 2011. március 31-én kelt vélemény kérésében ismertetett, a Tolna Megyei 

Önkormányzat által fenntartott Móra Ferenc Általános Iskola átszervezésével. 

Határidő: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének értesítésére: 2011. április 

26. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Bejelentések. 

 

Veres Imre polgármester: A Képviselő-testületi ülés előtt kiosztásra került egy térkép, 

melyen szerepel a 421, 427 hrsz- ú ( önkormányzat tulajdona ) terület, valamint a 426 hrsz-ú 

terület ( Fazekas Károly tulajdona ) és a 420 hrszú terület ( Nagydorogi TSZ tulajdona volt), 

melyet megvásárolt Kovács György. A kialakítás során az önkormányzat nem a saját területén 

alakította ki az árkot, ezért a 426 hrsz-ú területet az önkormányzatnak célszerű lenne 

megvásárolnia, és a 421 hrsz-ú területet pedig értékesíteni Kovács György részére. 

 

Kishonti János képviselő: Célszerűbb lenne az árkot betemetni. 

 

Veres Imre polgármester: A víz elfolyását biztosítani kell, akkor másutt kéne árkot ásni, és 

valószínű, hogy az költségigényesebb lenne. 

 

Az önkormányzat tulajdonát képező IFA gépkocsi megvásárlására három ajánlattevő volt. 

Lakatos László, Ignácz Ferenc és Ifj. Egres József. Azt tudni kell, hogy a gépkocsira nincs 

műszaki engedély, az idei évben egyszer kellett üzembe helyezni, hótolás végett. 

 

Kishonti János képviselő: Nem tartaná célszerűnek az értékesítését. Ki kellene vonatni a 

forgalomból és mire az ügyintézés megtörténik, minimális összeg folyna be. 

Ki tudja, hogy a jövő évben milyen mennyiségű hó lesz. 

 

Veres Imre polgármester: Nincs műszaki engedélye, Ő nem vállalja a felelősséget. 
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Vegyes tüzelés vonatkozásában a kazánok esetleges alkatrészeinek, szerelésének a költségei 

elkészültek. 

Paks megkapta a hulladéklerakóra vonatkozó támogatási döntést. Bizonyos feladatokat nem 

támogattak, tehát ennyivel csökkent az értéke. 

Ez azt jelenti, hogy az önrész is kevesebb lett, melyre előreláthatólag pályázatot lehet 

benyújtani. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A Vasút utcában még mindig nem folyik el víz. valamint a 

Damjanich utca végén a kertek nagyon vizesek. 

 

Veres Imre polgármester: A sárszentlőinci útnál a gyűrűnél átfolyik a víz, ami elsődlegesen 

talajvíz végett van. 

Damjanich utca vonatkozásában Csékó György megvásárolta azt a területet, ahol korábban az 

elvezető árok folyamatosan működött.  Magántulajdonról lévén szó- mivel a szuterinjában az 

állandó vízfolyástól magasan áll a talajvíz- az elvezető árkot elzárta, és bizonyos nap eltelte 

után nyitja meg a felgyülemlő víz átengedésére. 

Tárgyalások folynak a mielőbbi megoldás érdekében. 

 

Kishonti János képviselő: A II. fordulós szennyvíz pályázat tárgyában március 31-ig kellett 

beadni a módosítást. Megtörtént? 

 

Veres Imre polgármester: A benyújtás határideje 2011. április 15-re módosult. A módosítás 

benyújtása csökkentett tartalommal megtörtént. A pályázatot befogadták, az elbírálás 

folyamatban van. 

 

Kishonti János képviselő: A fizetendő összeg ezáltal csökkeni fog? 

 

Veres Imre polgármester: Ebben a Víziközmű Társulat fog döntés hozni. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A Nagydorogi Hírek újságra a 

minimumpéldányszámnak 200 darabnak kellett volna lennie, ezzel szemben 74 előfizetés 

történt. Így jelenleg nem megoldható az újbóli kiadás. Bízik benne, hogy ez csak átmeneti 

időszak a későbbiekben nagyobb igény mutatkozik. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A faluban többen jelezték, hogy nem tudják a zöldhulladék 

szállítás időpontjait. A honlapra hiába került fel, nem mindenki tudja megnézni. 

 

Veres Imre polgármester: Intézkedni fog ez ügyben. 

 

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

kapcsolatban hozzászólása, kérdése.  

 

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

nyilvános ülését 19.45 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

 

Kmft. 

 

 

        Veres Imre     dr. Sátor Vera 

                               polgármester           jegyző  


