
 
 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

N A G Y D O R O G  N A G Y K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T A  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K  

 

 

2 0 1 1 .  m á j u s  1 6 - á n  

 

 

m e g t a r t o t t  r e n d k í v ü l i  ü l é s é r ő l  

 

 
 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. 

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

e-mail: nagydorogonk@axelero.net 



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

 

 

40/2011. (V.16. ) önkormányzati határozat 
A szociális szolgáltatásokért fizetendő 

intézményi térítési díjak ismételt 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2011. május 16-án 16.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Szociális alapszolgáltatási Központ Nagydorog, Kossuth L. u. 32. 

 

Jelen vannak: Veres Imre polgármester, 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester, 

Dobri István,  

Hosnyánszki Jánosné 

Jankovics Lászlóné 

Kishonti János képviselők 

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Sátor Vera jegyző 

Borbás László intézményvezető 

Vargáné Lengyel Csilla gazdasági vezető 

Bogáncs Józsefné IK vezető 

 

Érdeklődőként jelen van: 21 fő ellátott 

 

Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket.  

A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 

megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Javasolja az írásban kiküldött napirend 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

1./ A szociális szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak ismételt 

megtárgyalása. ( Szóbeli előterjesztés ) 

 Előadó:  Veres Imre polgármester 

 

 

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

1./ A szociális szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak ismételt 

megtárgyalása. 

 Előadó:  Veres Imre polgármester 

 Szóbeli előterjesztés 

 

Veres Imre polgármester: A képviselő-testület 2011. április 26-án, majd azt követően április 

29-én tárgyalta a szociális szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakat. 
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Böndörné Jaksa Judit alpolgármester asszony és Dobri István a Pénzügyi Bizottság elnöke 

levélben indítványozta ezen napirend  újbóli megtárgyalását.  

Átadja a szót Böndörné Jaksa Judit alpolgármester asszonynak. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Mint polgármester úr is elmondta, valóban született 

már döntés a térítési díjak vonatkozásában. 

A határozat meghozatala után olyan információkat lehetett hallani, hogy esetleg nem egészen 

pontos a kalkuláció, nem ért egyet az itteni vezető a Paksi Központ számításaival. 

Az idősek sorsa természetesen nem csak pénz kérdése, de célszerűnek tartaná egy újabb 

tárgyalás lefolytatását, és ennek megfelelően esetleges kompromisszumos megoldás 

kialakítását. 

Természetesen mindenkinek az az elsődleges célja, hogy az intézmény ne kerüljön bezárásra. 

 

Dobri István képviselő: Mint azt képviselő asszony is elmondta, Ő volt a másik, aki aláírta 

az indítványozást. Nem gondolja azt, hogy nem került sor jó döntéshozatalra, az akkori 

információ tudatában. Igaz, hogy a képviselő-testület már tárgyalta a napirendi pontot, de 

támogatja alpolgármester asszony javaslatát egy újabb tárgyalás lefolytatására. 

 

Veres Imre polgármester: Az év elején a költségvetés betervezésekor a költségvetési hiány 

60 millió forintról indult, mely a megszorítások 20 millió forint csökkenést eredményeztek: 

-Fogorvosi körzetek összevonása, 

-Házi orvosi vegyes körzetek kialakítása, 

-Az adható juttatások megvonása, 

-Képviselői-tiszteletdíjak  2011. évi elvonása, 

-Polgármesteri költségátalány mértékének módosítása. 

 

A szociális ellátás területén az étkeztetés és a házi segítségnyújtás kötelező feladatként 

szerepel, viszont az idősek klubja nem. 

A képviselő-testületi ülésen első alkalommal elfogadásra került a 2 432,- Ft, 

majd ezt követően- miután a 15 fő helyett a tényleges 17 fővel számoltak- 2 104,- Ft 

A jelen kimutatások alapján további csökkenés várható. 

Természetesen próbálunk kompromisszumos megoldást találni. 

A díjak vonatkozásában, aki itt tartózkodik annak a napi nyugdíjának 15 %-áig, aki étkezik és 

itt tartózkodik annak a 30%-áig csökkenthető a térítési díj. 

Aki ezek után olyan döntést hozna, hogy nem veszi igénybe az idősek klubját, számukra a 

házi segítségnyújtást biztosítani tudjuk, melynek a térítési díja nulla forint. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Ő az előző testületi ülésen is, és most is csak azt tudja 

mondani, hogy az idősek klubjának működnie kell. Ez az intézmény több évtizedes 

hagyományra tekint vissza. 

A közös programok, a közös ebéd, az idősek kiszolgáltatott életformájának a megsegítését 

szolgálják. 

Az tény, ha több személy lenne, abban az esetben könnyebb helyzetben lenne az 

önkormányzat is. 

Mint kisnyugdíjasoknak nagyon magas a megállapított térítési díj, ugyanis emellett még ott 

van a saját háztartásban fizetendő rezsi költség és a mindennapi gyógyszerek megvásárlása is. 

Tény, hogy vannak az önkormányzatnak olyan feladatai, melyek nem kötelezőek és nem 

gazdaságosak, de van, amikor mindenkinek áldozatot kell hoznia. 

Mindenképpen azt támogatja, hogy tovább működjön az intézmény. 
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Jankovics Lászlóné képviselő: Mit jelent az A és B variáció? 

 

Veres Imre polgármester: B variáció: Csak a személyi költségeket tartalmazza, valamint az 

összes normatívát. 

A variáció: pedig a dologi költségeket is magába foglalja. 

Továbbá megkapták a következő évre vonatkozó várható önkormányzati átalakításokat, 

fejlesztéseket. 2013-tól az önkormányzat csak a kötelező feladatok ellátására fog normatívát 

kapni. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ez egyelőre nem elfogadott, nincs jogszabályba foglalva. 

Rossz helyzetbe került az önkormányzat, hiszen április 26-i ülésen elhangzott, hogy 25 millió 

forint jelenleg a felhasznált hitelkeret, mely a folyószámla hitelt terheli, és közel 10 millió 

forintos kamatvonzata van. Miből fogja mindezt az önkormányzat kifizetni? 

Ennek ellenére a mellé teszi le a voksát, hogy ezt az intézményt nem szabad megszüntetni. 

1969. óta működik, kis nyugdíjasokról van szó, akiknek a térítési díj mellett az otthoni rezsit, 

valamint a gyógyszerellátásukat is biztosítaniuk kell. 

Az idősek számára kell egy olyan intézmény ahol megoldott a közös ebéd, programok, 

egyszóval a családias légkör. Mindemellett állandó felügyelet alatt vannak. 

Minél több idős embert kellene bevonni ebbe a közösségbe, de ilyen magas mértékű díj 

mellett ez nem megoldható. 

2011. szeptember 3-án lejár az Industria Kft-vel adás-vételi szerződésbe foglalt kettő év, 

miszerint ezen kettő éven belül zöldmezős beruházás kialakítására fog sor kerülni. 

Amennyiben mindez nem jön létre, 10 millió forintot kell fizetniük. 

Továbbá utána lehetne nézni annak, hogy mi a feltétele a Kht. általi működtetésnek. Elejét 

lehetne venni a dolgoknak, ha leülnének megbeszélni. 

 

Kishonti János képviselő: Miből adódik a hiány?  

Ezt követően, ha valami nem kötelező, akkor ne is foglalkozzunk vele? Ne ez legyen az 

elsődleges szempont. 

 

Veres Imre polgármester: A térítési díj a napirendi pont, nem a hiány elemzése. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Kétféle módosítás van, mely esetben csökkenés 

mutatkozik. Ő ez alapján nem igazán tud állást foglalni. Megkéri Borbás László 

intézményvezetőt, legyen szíves tájékoztatást adni arról, hogy ez másutt hogyan működik. 

 

Bogáncs Józsefné IK vezető: Mielőtt Borbás úr tájékoztatást adna, szeretne szót kérni. 

Köszöni a rendkívüli ülés összehívását. 

Nagydorogon 1969. óta működik az intézmény, mintegy 20 fős létszámmal. 

Tisztában van vele, hogy erről mint kötelező feladatról 3000 fő felett beszélhetünk, 

Nagydorog összlétszáma kb. 2800 fő. Ettől függetlenül kisebb településeken is biztosított az 

ellátás. 

A jelenleg megállapított térítési díj esetében csak itt tartózkodás esetén 510, 550, 350,460 

forintot kellene naponta fizetnie az idős embereknek. Az itt tartózkodás esetén a napi 

nyugdíjának 15 %-áig, aki étkezik és itt tartózkodik annak a 30%-áig vethető ki a térítési díj. 

Sajnos, ha ilyen térítési díj kerül megállapításra, akkor az idősek ezt nem tudják bevállalni. 

Az idei évben nőttek a normatívák, az 1ellátottra jutó összeg évente 178 500 forint. 
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Tavalyi költségeket nagymértékben megnövelte a plusz adminisztráció, ugyanis egy fő 

közalkalmazott felvételére került sor, mely a tizenkettő község adminisztratív 

munkavégzéséhez szükségszerű volt.  

Mindezek figyelembevételével kerültek megállapításra a térítési díjak. 

 

Borbás László intézményvezető: Objektív és szubjektív indokok is elhangzottak. Ennek a 

szolgáltatásnak van egy ára, amit Nagydorog Nagyközség Önkormányzatnak kell kifizetnie. 

Az állam normatívával támogatja ezen szolgáltatást. 

A számítások a tavalyi év költsége alapján történtek. Valójában sehol nem lehet külön 

választani az Idősek Klubját. Az elmúlt évben az önkormányzatot terhelte a fizetési 

kötelezettség, de a megszorítások végett az idei évben ezt a magas költséget nem tudja 

felvállalni. 

Igaz, hogy 15 % és 30 %-ról beszélünk, de összességében az idősek havi nyugdíjának kb. 1 

%-át jelentené ez a térítési díj. 

Paks a nagydorogi képviselő-testület döntéshozatalát követően tud végleges térítési díjat 

meghatározni. 

Tehát mindenképpen a képviselő-testület hatásköre eldönteni, hogy milyen kompromisszumot 

tud kialakítani. Az biztos, hogy mindegyik településen az önkormányzatra nagy terhet ró az 

ellátás biztosítása. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Az tény, hogy sem az ellátottaknak, sem az 

önkormányzatnak nem lesz több pénze, ebből kifolyólag mindenképpen kompromisszum 

kötésre kell, hogy sor kerüljön. Esetlegesen mi az a terület, ahol még lehetne spórolni, 

úgymond a 2010-es költségekből kiszűrni, ami a 2011-es évben kizárható. Kéri az ellátottak 

véleményét. 

 

Borbás László intézményvezető: A térítési díj kiszámítása jogszabályban kötött, nem lehet 

akárhányszor módosítani. 

 

Bogáncs Józsefné IK vezető: De egyszer módosítható. 

 

Vargáné Lengyel Csilla gazdasági vezető: Minden önkormányzatnál ilyen magas díj jött ki. 

Van számított és van javasolt díj, ebben a képviselő-testületnek kell döntenie. Sajnos minden 

önkormányzatnak úgymond mélyen a zsebébe kell nyúlnia ezen a téren. Mint Kajdacs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének tagja Kajdacs vonatkozásában tapasztalta is. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A kérdés az, hogy akarja, vagy nem akarja az önkormányzat 

a további működést. 

Arányosnak tartaná a 485+15,- Ft-ot, mely magába foglalná az ebédet és a tartózkodást. 

Továbbá az április 26-i ülésen javasolta, hogy el kellene menni Kajdacsra hogy ott hogyan 

tudják megoldani ezt a kérdést, amire valójában Vargáné Lengyel Csillától választ is kaptunk. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Ezáltal az önkormányzat nagyon nagy áldozatot 

vállalna. 

 

Bogáncs Józsefné IK vezető: A megállapított díj függvényében lehet még idős embereket 

beszervezni. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A költségek valószínűleg csökkeni fognak 2011. évben. A 

tartózkodáshoz viszont bizonyos feltételeknek meg kell felelni. Gondoljuk át, hogy az idei 
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évben mit lehetne másként végezni. Az idősek létszámát kedvező térítési díj megállapítása 

esetén 20-25 főre meg lehetne növelni. 

A tavalyi év költsége szinte az egész intézményt magába foglalja.  

Arra kéri a képviselő-testületet, hogy mindezt figyelembe véve hozza meg a döntését. 

 

Veres Imre polgármester: 25 fő esetén 4 462 500 forint normatíva lenne, ebben az esetben is 

400,- Ft-os napi térítési díj megállapítása lenne szükséges. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Senkinek nem jutott eszébe, hogy bezárják az intézményt. 

Valójában a mai képviselő-testületi ülésen sok információhoz jutottak, amivel ezidáig nem 

szembesültek. De a képviselő-testületnek a 8 millió forint vonatkozásában is gondolkodnia 

kell. Ettől függetlenül javasolja a díj mérséklését, mivel előreláthatólag a költségek terén 

lesznek csökkenések. 

Mennyi az az összeg, amit be tudnának vállalni az ellátottak? 

 

Bogáncs Józsefné Ik vezető: A tizenkettő településre vonatkozóan általánosságban azt tudja 

mondani, hogy 20,- Ft-os napi térítési díj került megállapításra. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: A 20,- forintot kevésnek tartja. 

 

Bogáncs Józsefné IK vezető: Ebben az esetben nem csak úgy kell gondolkodni, hogy van 

egy intézmény, mely az idősekről szól. Hiszen köztudott, hogy működik itt családsegítő is, 

akivel sok esetben együtt dolgoznak, hiszen nem feltétlenül csak az időseknél merül fel 

probléma, hanem fiataloknál és középkorosztálynál is. 

 

Sánta Jánosné érdeklődő: A tizenkettő év alatt is volt probléma, de mindig minden 

megoldásra került. Sok mindenről lemondott azért, hogy szebbé tegyék az intézményt. 

Függönyöket készítettek, poharakat vásároltak, sor került a székek felújítására és még nagyon 

sok apró dologra, amit térítés nélkül végeztek el. Az idős embereknek nagyon sokat jelent ez 

a kis közösség, ami úgymond családias hangulatot is teremt. 

 

Veres Imre polgármester: Köszöni a hozzászólást. Jelen esetben kettő dologról beszélünk, 

az Idősek Klubjáról és az Életet az Éveknek Nyugdíjasklubról. 

 

Marcz Jánosné érdeklődő: Egyetért Jankovics Lászlóné képviselő asszony javaslatával. 

Nagyon rossz helyzetben vannak a nyugdíjasok. Az idős emberek részére biztonságérzetet 

nyújt az intézmény, illetve az ott dolgozók. Olyan döntés szülessen, ami az időseknek is 

megfelelő és elfogadható. 

 

Hartmann Imréné érdeklődő: Ő is célszerűnek tartja, hogy a közösség biztosított legyen. Ne 

csak az anyagi részét vegyék figyelembe, hanem az emberi oldalát is. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Teljesen egyetért mindenkivel, természetesen nem mindegy 

hogy hol töltik el mindennapjaikat. 

Ha érzelmi alapon kellene dönteni, akkor ingyenessé tenné az ellátást, de sajnos ez a 

döntéshozatal nem csak erről szól. Javasolja a 150,-Ft-os napi térítési díj megtartását. 

 

Dobri István képviselő: Senki részéről nem merült fel, hogy bezárásra kerüljön az 

intézmény. Az elmúlt évek folyamán is több felújításra került sor ( pl.: nyílászárók cseréje, 
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konyha felújítása). Továbbá több rendezvény is megrendezésre került, melyeket nagy részben 

az önkormányzat finanszírozott. Javasolja a tavalyi díj megtartását. 

 

Dr. Rom Rudolf érdeklődő: Ha magas térítési díj kerül megállapításra abban az esetben 

kevesebb ellátott lesz és ezáltal kevesebb lesz a normatíva is. A fiatalok nagy része elköltözik 

Nagydorogról, így a szülők egyedül maradnak, éppen ezért szükség van az ellátás 

biztosítására. 20-25 évvel ezelőtt kellett volna szociális otthonokat építeni a nyugati minta 

alapján. Ha most megemelik a térítési díjakat, akkor az idős emberek nem veszik igénybe a 

szolgáltatást és ezáltal felesleges lesz fenntartani az intézményt. 

 

Rózsa Magdolna érdeklődő: Teljes mértékben meg van elégedve az intézményben végzett 

munkával. Tisztában van vele, hogy a képviselő-testület elsősorban pénzben gondolkodik, de 

ne a 17 fős minimummal tegye. Helyezzenek bizalmat az itteni vezetésbe, azzal, hogy 

lehetőséget kapnak egy nagyobb létszám kialakítására. 

 

Török Julianna érdeklődő: 2010. év volt a díjak számításának alapja. 2011. évben eltelt az I. 

negyedév, ami már tükrözi a tényleges költségeket. Próbáljanak ezt figyelembe véve döntést 

hozni. Továbbá javasolná ideiglenes bentlakásos intézmény megoldását is, melyre 

természetesen azon időszakra megállapított díjat a hozzátartozó megfizeti. 

 

Veres Imre polgármester: Csak a működési engedélyben foglaltakat lehet alkalmazni. 

 

Sánta Jánosné érdeklődő: A nyolc évben sok minden történt és nem volt tartozás. Az idei 

évben meg csak adósságról beszélünk. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Elvileg 20-25 főre felemelhető a létszám. 

Elhangzott, hogy egy alkalommal van lehetőség módosításra. A 2010. évben megállapított 

térítési díj elfogadásával van reális esély a létszám növelésére. 

 

Bogáncs Józsefné IK vezető: De 150,- forint esetében a létszámnövelés nem megoldható. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A 150,- forint is sok, hiszen a tavalyi évben már az is 

csökkenést eredményezett. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Javasolja az idősek körében az igényfelmérést. 

 

Bogáncs Józsefné IK vezető: A Társulás 2011. május 01-től bevezette a Képviselő-testület 

által javasolt térítési díjat, ami azt jelenti, hogy amennyiben most nem születik új döntés, 

őneki a 2 104,- Ft alapján kell eljárnia. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Rendeletet csak Paks módosíthat, a térítési díj megállapítása a paksi 

önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

 

Rózsa Magdolna érdeklődő: Ha jól értelmezi, akkor van egy 15,- Ft-os, egy 150,- forint 

javaslat. 

 

Veres Imre polgármester: Igen, illetve a korábban elfogadott 2104,- forint. 

 

Perger Zoltán érdeklődő: Napi 3000,- forintért nem fognak egy embert sem találni. Az Ő 

esetükben is napi szinten két hozzátartozó biztosítja a beszállítást és a hazaszállítást. 
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Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása, 

véleménye. 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jankovics Lászlóné által javasolt, Hosnyánszki 

Jánosné és Kishonti János képviselők által támogatott indítvány - miszerint 15,-Ft-ra tegyenek 

javaslatot - tárgyában dönteni szíveskedjenek! 
 

A képviselő-testület a Jankovics Lászlóné képviselő indítványát 3 igen szavazattal, 4 nem 

szavazattal és  tartózkodás nélkül elutasította. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szabó J. Csabáné által javasolt és Dobri István 

által támogatott indítvány - miszerint 150,-Ft-ra tegyenek javaslatot - tárgyában dönteni 

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

40/2011. (V.16.) önkormányzati határozat 

a 39/2011. (IV.29.) önkormányzati határozat módosításáról 

  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2011. (IV.29.) 

önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

  

A határozatban foglalt táblázat harmadik sorában az idősek nappali ellátása javasolt 

intézményi térítési díja (2104,- Ft/nap) helyébe 150,- Ft/nap lép. 

  

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

Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztassa azzal, hogy javasolja a kedvezőbb 

összegű intézményi térítési díj 2011. május 1. napjától való megállapítását. 

  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

 

 

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

 A Képviselő-testület rendkívüli ülését 17.50 órakor bezárja. 

 

Kmf 

 

  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


