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

42/2011.(V. 31.) önkormányzati határozat  

 
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról és a polgármesternek a két 

ülés között végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

43/2011.(V. 31.) önkormányzati határozat  

 
a jegyzőnek a helyi adók helyzetéről szóló 

beszámolójáról 

 

44/2011.(V. 31.) önkormányzati határozat  
 

folyószámla hitelkeret meghosszabbítása 

tárgyában 

 

45/2011.(V. 31.) önkormányzati határozat  

 
a „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2011. 

évi odaítéléséről 

 

47/2011.(V. 31.) önkormányzati határozat  

 
a Széchényi Sándor Általános Iskola és 

Óvoda átszervezésének előkészítése 

tárgyában 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2011. május 31-én 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 

 

 

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.  

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai napon a televíziós felvétel nem biztosított, 

ugyanis Hahn Róbert vizsgázik. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Tancsa Gábor sem tudja felvenni a képviselő-testületi ülést? 

 

Veres Imre polgármester: Nem, ugyanis lejárt a szerződése. 

 

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./ Beszámoló a helyi adók helyzetéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

3./ Javaslat folyószámla-hitelkeret meghosszabbítására. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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4./ A „ Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2011. évi odaítélése. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5./ Tájékoztatás az általános iskola átvilágításának eredményéről, döntés az 

általános iskola átszervezéséről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6./ Bejelentések. 

 

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

1./   Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtására 

vonatkozó jelentést a képviselő-testület írásban megkapta.  

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy  

- 7-8 alkalom voltak Pakson igazgatónővel, jegyzővel, Domonkosné Hadi Éva 

gazdasági vezetővel az iskola átvilágítás vonatkozásában. 

- Igazgató asszonnyal, jegyzőnővel részt vettek Gödöllőn, ahol oktatási témában tartott 

előadást az oktatási államtitkár asszony. 

  

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: 

 

42/2011. (V. 31.) 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 a szóbeli 

kiegészítéssel együtt elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

2./ Beszámoló a helyi adók helyzetéről.  

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, dr. Sátor Vera jegyzőt, hogy szóbeli kiegészítése 

van-e? 
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dr. Sátor Vera jegyző: Részéről szóbeli kiegészítés nincs.  

 

Veres Imre polgármester: Átadja a szót Dobstadt Jánosné adóügyi ügyintézőnek. 

 

Dobstadt Jánosné adóügyi ügyintéző: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 3 

adónemből származik közvetlen bevétele. 

Helyi adóként vezette be az önkormányzat a magányszemélyek kommunális adóját, a helyi 

iparűzési adót. Úgynevezett átengedett adó bevételünk a gépjárműadó. 

A beszámoló, a bevételek alakulását adónemenként a 2011. május 18-ig a pénzforgalmi 

adatok figyelembevételével mutatja. 

 

Kishonti János képviselő: A magánszemélyek kommunális adójánál 11 726 ezer forint van 

feltüntetve. 

 

Dobstadt Jánosné adóügyi ügyintéző: Elírás történt a helyes összeg 11 172 ezer forint. 

 

Kishonti János képviselő: Az iparűzési adó behajtására van valami lehetőség?  

 

Dobstadt Jánosné adóügyi ügyintéző: Sajnos nincs, mert ezek a cégek vagy megszűntek, 

vagy felszámolás alatt vannak. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Kommunális adó esetében elég jelentős a hátralék. 

 

Dobstadt Jánosné adóügyi ügyintéző: Egyenlegértesítő után tud csak vele foglalkozni. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A gépjármű adó hátralék viszont katasztrofális, csak rengeteg 

munkát és plusz költséget jelent a felszólítás és a letiltás. 

 

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. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

43/2011. (V. 31.) önkormányzati határozat  

a jegyzőnek a helyi adók helyzetéről szóló beszámolójáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőnek a helyi adók 

helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

     dr. Sátor Vera jegyző 
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3./ Javaslat folyószámla-hitelkeret meghosszabbítására. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Veres Imre polgármester: Önkormányzatunknak jelenleg az OTP Bank Nyrt-nél 2011. 

június 30-i lejárattal 35.000.000 Ft összegű folyószámla hitelkerete van, a képviselő-testület 

2010. május 25-én meghozott döntése értelmében. 

A folyószámlahitel az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására, maximum 

egy évre nyújtható likvid hitel. A bank a folyószámla-hitelkeret erejéig teljesíti az 

önkormányzat megbízásait fedezet hiánya esetén is. Törlesztése automatikusan történik, amint 

fedezet érkezik a költségvetési elszámolási számlára. A maximálisan igénybe vehető 

kölcsönkeret általában nem haladhatja meg az önkormányzat tárgyévi költségvetési 

előirányzatának 1/12-ed részét. 

Államháztartási pénzügyi szakemberek véleménye szerint, amennyiben a tárgyévben – 

hasonlóan a tavalyihoz – fejlesztésekre kerül sor, az önrészek, utófinanszírozott fejlesztések 

esetén a bekerülési érték megfinanszírozásához (ellentétben a 2010. évvel) javasolt inkább az 

alacsonyabb kamatterhet hordozó fejlesztési hitel felvétele. 

Az ivóvíz pályázat vonatkozásában a saját erő terhére fejlesztési célú hitel kerül felvételre. 

Ha ez előnyösebb, akkor a folyószámla keretet csökkentetni lehetne, ugyanis nagyon magas a 

kamata. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A zárszámadás tárgyalásakor javasolta a könyvvizsgáló 

asszony a kedvezőbb kamatozású hitel felvételét. 

A folyószámla hitelt csak az OTP-nél lehet felvenni? 

 

Veres Imre polgármester: Igen, mert az a számlavezető bankunk. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Folyószámla vezetése csak egy banknál történhet? 

 

Veres Imre polgármester: Egy évre szól a szerződés, december 31-ét követően történhet 

pénzintézet váltás. 

 

Kishonti János képviselő: A 27 millió forint hitel a 35 millió forinton felül van, vagy 

tartalmazza azt? 

 

Veres Imre polgármester: A maximálisan igénybe vehető kölcsönkeret általában nem 

haladhatja meg az önkormányzat tárgyévi költségvetési előirányzatának 1/12-ed részét, mely 

Nagydorog vonatkozásában 35 millió forint. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: 2010. évben 32-33 millió forint volt hitelfelvétel. Mennyi 

ennek a kamata? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Körülbelül 10 millió forint. 

 

Dobri István képviselő: A pénz mozgás arányában változik a kamat. 
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Jankovics Lászlóné képviselő: Tavalyi év vonatkozásában az volt, hogy nincs hitele az 

önkormányzatnak, most meg mindenki meglepődve áll a tények előtt 

 

Kishonti János képviselő: A várható alulfinanszírozottság mit takar? 

 

Veres Imre polgármester: Azt jelenti, hogy amit kapunk feladat ellátásra az nem takarja a 

teljes összeget. Gondol itt az állami normatívára, kistérségi normatívára, vagy a helyi 

adóbevételekre. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az adóbevétel nem az alul finanszírozottsághoz tartozik, de az ebből 

adódó hátralék vonatkozásában láthatjuk, hogy a polgárok is eléggé nehéz anyagi helyzetben 

vannak. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A Magyar Államkincstár részéről mennyi a finanszírozás 

összege?  

 

Veres Imre polgármester: A munkabérre 12-14 millió forintot, tehát ez nettó finanszírozás. 

Az önkormányzat saját pénzből kifizeti a szociális segélyeket, melyet azt követően 70-80 %-

ban visszaigényelhet. 

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

hozzászólása, véleménye. 

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

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal,  2 tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

44/2011. (V. 31.) önkormányzati határozat 

folyószámla hitelkeret meghosszabbítása tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester 

előterjesztésében, a pénzügyi bizottság javaslatának figyelembe vételével- a 35.000.000 Ft 

összegű folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület a meglévő 35.000.000 Ft keretösszegű folyószámla – hitelkeret 

meghosszabbítását határozza el, melynek 

- felvételi időpontját:   2011. július 1. 

- lejárati időpontját:     2012. június 30.   

napjában határozza meg. 
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2. A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves 

adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére. 

3. Felkéri a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt-nél a hitelfelvétellel kapcsolatban 

járjon el. 

4. Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és 

ennek megfelelően a hitelszerződés aláírására. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

4./ A „ Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2011. évi odaítélése. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megalkotta a „Nagydorog Nagyközség Bora” díjról szóló 2/2008. (II. 12.) ÖR. sz. rendeletét.

 A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint határozza meg a díj odaítélésének feltételeit: 

 

„A címért induló programon azok a polgárok vehetnek részt: 

-akik a  község termelői borversenyén részt vettek és  aranyérmes minősítést kaptak  

-akik nagydorogi szőlő ültetvénnyel vagy 10 km-es körön belüli ültetvénnyel 

rendelkeznek. 

-akik nagydorogi bejelentett lakosok. 

A nagyközség bora cím odaítélésének speciális feltételei: 

a) a szakértő zsűri a bort a legnagyobb pontszámmal értékeli, 

b)  Nagydorog Nagyközség közigazgatási területén,    

     illetve a 10 km-es körön belüli ültetvényen termelt szőlőből   

     készítették. 

c) legalább 100-100 l áll a termelő rendelkezésére a verseny időpontjában.” 

 

A fenti feltételeknek megfelelő négy fehér és öt vörös borminta közül a szakértői bizottság az 

4-es számú vörös- és 3-as számú fehérbort tartotta méltónak a „Nagydorog Nagyközség Bora” 

díj elnyerésére. 

 

A rendelet 5.§-a értelmében a szakértői bizottság általi szakvélemény alapján a díjat a 

képviselő-testület ítéli oda  egyszerű szótöbbséggel tartott nyílt szavazáson. 
 a szakmai  zsűri véleményezése mellékletként csatolásra került. 

 

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

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás 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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45/2011. (V.31.) önkormányzati határozat  

a „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2011. évi odaítéléséről 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján a 2010. évben a „Nagydorog Nagyközség Bora” díjat 

 

 fehérbor kategóriában  a Török Sándor által megtermelt 2010. évjáratú  

chardonnay fajtájú borért 

vörösbor kategóriában        a Lang Imréné által megtermelt 2010. évjáratú  

vegyes vörös fajtájú borért 

ítéli oda. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az oklevelek elkészíttetéséről és a 

díjak átadásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

a 2. pontban foglaltak tekintetében: 2011. június 3., az átadásra: 2011. június 5. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

Veres Imre polgármester: Indítványozza, hogy az 5-ös számú napirendi pont előtt, ami az 

általános iskola átvilágításának eredményéről, átszervezéséről szól - hosszabb időt venne 

igénybe - kerüljön sor a zárt ülés megtartására. 

 

A polgármester úr indítványozását a zárt ülés előre hozása, a napirendi pontok sorrendjének 

megváltoztatása vonatkozásában a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Veres Imre polgármester: Megnyitja a nyilvános ülést. Megállapítja, hogy a képviselő-

testület valamennyi tagja jelen van, a nyilvános ülés határozatképes. Az 5./ napirendi pont 

megtárgyalására tesz javaslatot. 
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5./ Tájékoztatás az általános iskola átvilágításának eredményéről, döntés az 

általános iskola átszervezéséről. 

 Előadó:  Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy múlt hét csütörtökön 

Gödöllőn a MÖSZ szervezésében az oktatási államtitkár tájékoztatóján vett részt a 

jegyzőnővel és igazgató asszonnyal együtt., ahol az oktatási törvény várható alakulásáról volt 

szó. 

Elmondta, hogy nincs elfogadott oktatási törvény, előreláthatólag ősszel kerül a parlament elé, 

és a hatálybalépés tervezett időpontja 2012. szeptember 01. 

Az elképzelések a következők:  

A pedagógus bért nem az önkormányzat, hanem az álam fizeti, de ezt az önkormányzati 

normatívából visszaveszi. 

Továbbá korlátozzák a települések iskolafenntartás jogát: 

Az önkormányzatok 2000 fő alatt csak alsó tagozatos osztályokat indíthatnak, felső tagozat 

indítására csak 2000 fő felett lesz lehetőség 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az iskolaigazgatót a Kormányhivatal  fogja kinevezni, ezáltal a 

munkáltatói jogkört is Ő gyakorolja. Továbbá előre láthatólag megoldott lesz a 

szakfelügyelet. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Az osztálylétszámokat mindenképpen hagyni szeretnék, 

ugyanis a mai gyerekeket ismerve nem indokolt, hogy megnöveljék a létszámot. 

A 2000 fő alatti településeken nem lesz biztosított a felső tagozat, ebből eredően Nagydorog 

fogadóképes lesz a környező települések tanulóinak befogadására, hiszen minden feltétel 

biztosított.  

Továbbá elmondta, hogy az iskola és az óvoda mindig demográfiafüggő. Nem tartja 

indokoltnak az átszervezést, mert szakmailag sokat rontana a helyzeten. Azt javasolta, hogy 

amíg nem kerül elfogadásra az oktatási törvény, az önkormányzatok ne kezdjék meg az 

átszervezést. A plusz pénzek kifizetése úgyis megszűnik, ugyanezt a munkát, vagy sokkal 

többet fognak elvárni a pedagógusoktól. 

Ha megvonjuk a plusz pénzeket és a gyereklétszámot növeljük,  annak mindannyian tudjuk, 

hogy mi lesz a következménye. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Úgy gondolja, hogy 25 helyett 50 fő? 

Az azért nem lehetséges. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: 50 fő nem lehet, de jelentősen megnőne az osztály létszám. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mennyi jelenleg a létszám?  

 

Veres Imre polgármester: Jelenleg az oktatási normatíva szerint az alsó tagozatnál 21 fő, 

a felső tagozatnál 23 fő A felső tagozatban a 25 fős minimumhoz fognak ragaszkodni. 

Az új oktatási törvény kötelező óraszámként 32 órát fog meghatározni, ebből:  

- 22 óra kötelező 

- 10 óra pedig szakkör, vagy felügyelet keretében történik. 

- Tehát a 32 órát az iskolában kell eltölteni. 

 

Javasolja az előterjesztésben foglaltak elfogadását az „ A” változat szerint. 
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Dobri István képviselő: A polgármester stratégiája nem igazán tűnt ki az anyagból. 

Az „A” változatot támogatta ő is mindaddig, amíg államtitkár asszony állásfoglalását nem 

ismertették. 

Ha Nagydorognak van esélye arra, hogy megtartsa a párhuzamos osztályokat, akkor azt 

javasolja, hogy egyelőre ne történjen átszervezés, hagyják meg a lehetőséget a 

fogadóképesség végett. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Igaz, hogy alacsonyak a létszámok, de az összevonáshoz 

viszont sok lenne.  

A feltüntetett létszámok úgymond számított létszámok, ami szeptemberig még változni fog. 

A szakos ellátottságot egy osztály esetében is biztosítani kell, ha óraadóként alkalmaznák a 

pedagógusokat, akkor az útiköltséget is fizetni kell. Megvan a szakos ellátottság, megvannak 

a feltételek. Javasolja, hogy várják meg a törvény elfogadását, mert az kedvező lehet a 

nagydorogi iskolára. 

Mindenképpen kettő első osztály indítását javasolja, ugyanis nagyon sok a problémás gyerek. 

Csoport bontás esetén is kettő ember szükséges. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A környéken egy 2000 fő feletti település van, Nagydorog. 

Hogyan tudna az iskola mindenkit befogadni? 

 

Veres Imre polgármester: Körülbelül három községről lenne szó, ami szóba jöhet. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ha nem lesz kedvező a döntés, akkor honnan lesz 

finanszírozás? Abban az esetben jövő évben is megszavazzuk a folyószámla hitelt?  

Azokból az iskolákból, ahonnan gyerekek átkerülnének Nagydorogra,  nem lehetne 

pedagógusokat átvenni? 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: A jelenleg itt dolgozó pedagógusokat küldje el, és fizessen 

végkielégítést? 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az évek folyamán már látható volt a gyermekek 

létszámcsökkenése, már akkor meg kellett volna tenni az első lépéseket. 

Nem lenne-e megoldható az egyházi iskola kialakítása, valamint a 9-10. osztály Nagydorogra 

szervezése? 

 

Dobri István képviselő: Minden településen működnie kell egy önkormányzati iskolának. 

Továbbá elmondja, hogy az intézményen belül kilenc szakkör működik. Legtöbb településen 

mindezért fizetni kell. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Számukra a szakmai szempontok az elsődlegesek. Ezidáig is 

spóroltak, de szeptembertől a szakkörökért és a helyettesítésekért sem fognak plusz pénzt 

fizetni.  

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Tudomása szerint, akinek nincs meg az óraszáma, annak nem 

is járna az alapfizetés. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Az óraszáma mindenkinek megvan. 

Úgy állítják össze az óraszámokat és a kiemelt feladatokat, hogy ez  mindenkinek biztosított 

legyen. 
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Hosnyánszki Jánosné képviselő: Ő sem az A, sem a B változatot nem támogatja. Nem tudja 

feltenni a kezét arra, hogy megszűnjön az iskola. 

Sajnos már az óvodába elmaradottan érkeznek a gyerekek. Ezek a gyerekek a hátrányokat 

nagyon nehezen tudják legyőzni. 

Nem tudja, hogy a számított adattal tisztában vannak-e? Ez a normatívát jelenti, tehát, hogy 

valójában 23 gyerek van, de az 31-nek számít. 

 

Veres Imre polgármester: A normatívát az alapra kapjuk. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Továbbá elképzelni sem tudja, hogy egy osztályban 32-34 

fő legyen a mai gyerekkel. Ezt pedagógusként nem tudja támogatni. Tény, hogy mint 

önkormányzati képviselő a gazdálkodást tekintve másként kéne gondolkodnia. 

A tantárgyfelosztásnál 1-2 hiányosságot felsoroltak és az is leírásra került, hogy nem a 

feladathoz rendelődik a kiadott óraszám, hanem a pedagógusokhoz, azért, hogy mindenkinek 

meglegyen a kötelező óraszáma, holott ezt a szakkörökkel és a korrepetálásokkal kellene 

kipótolni. 

Az „A” variáció esetében, hogy egy osztályt indítsanak elhamarkodott döntésnek tartja, 

ugyanis ahhoz, hogy az összevonás után újra osztályindításra kerüljön sor, 1-2 évnek el kell 

telnie. 

A „B” variáció szimpatikusabb, itt megoldottabbnak látja a pedagógusok megtartását. 

Át kéne gondolni a jelenlegi pedagógusok átképzését. 

Javasolja, hogy egy  évet várjanak, amíg elfogadásra kerül az oktatási törvény. 

 

Kishonti János képviselő: A jelentés 2. számú mellékletében 23 pont van felsorolva, amiben 

elmarasztalják az iskolát. 

Ki ezért a felelős? 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Valóban történtek megállapítások a tantárgyfelosztás 

vonatkozásában. A tantárgyfelosztást mindig jóváhagyja a fenntartó. Lehet, hogy olyan 

másolat került beküldésre, mely nem lett aláírva. Mindezek az észrevételek számunkra új 

információk, melyet ez idáig még senki nem tett meg. Ezt követően minderre figyelni fognak 

és ennek megfelelően végzik munkájukat. 

 

Kishonti János képviselő: Hibaként van feltüntetve, hogy 

- A tantárgy felosztáson nem szerepel a fenntartó jóváhagyása. 

- Fontos a dokumentum precíz kitöltése ( pl. egy kocka egy szám). 

- Nincs kitöltve a pedagógusok végzettsége. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az államtitkár asszony éppen azt mondta el, hogy azért van szükség a 

szakfelügyeletre, mert városon vannak oktatási osztályok, viszont a településeken ilyen 

szakemberek nem biztosítottak, sem az iskola, sem az iskola fenntartója vonatkozásában. 

Ezért járási szakfelügyelőket fognak alkalmazni, akik mindezt vizsgálják és segítséget 

nyújtanak. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: A tantárgy felosztást szakmai szemmel senki nem kísérte 

figyelemmel. Ezt a feladatot az igazgató helyettes asszonnyal végzik,de ezek a megállapítások 

nem olyan jellegűek, hogy szakmai téren hátrányt jelentenének. 

A pontokban foglaltak javaslatok a jövőre vonatkozóak. 
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Jankovics Lászlóné képviselő: Mennyi a pedagógusok kötelező óraszáma? 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Heti 40 óra, mely magába foglalja a felkészülést, a dolgozat 

javítást, és a továbbképzést is. De szeptembertől ezen a téren változtatás lesz. 

 

Kishonti János képviselő: Van egy törvény, amit be kell tartani. Nem azzal kell foglalkozni, 

hogy melyik intézmény, mit hogyan készít el. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ha semmihez nem lehet hozzányúlni, akkor nem tudja, hogy 

mi lesz. Sajnos sok mindenen változtatni kell. Az épület fenntartása eleve nagy költséggel jár. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Egyértelmű, hogy változtatni kell, de nem tudta 

ebből a variációból kiolvasni, hogy mindez milyen megtakarítással jár. Javasolja, hogy 

készüljön egy hatástanulmány az „A” és „B” változatra is. 

 

Veres Imre polgármester: 14. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Az „A” változat kedvezőbb az Önkormányzat részére, viszont a 

létszámhoz nem megfelelő  a tanterem. 

A „B” változat nem jelentene megtakarítást. Ebben az esetben a matematika és a magyar szak 

bontása nem lenne elegendő, szinte minden tantárgyat meg kellene bontani. Javasolja, hogy 

várjanak egy évet. 

Minden nap elhangzik, hogy az Idősek Otthona bezzeg megmaradt, az iskolában pedig újabb 

megszorítások lesznek. 

 

Kishonti János képviselő: Mikor lehet megtudni, hogy mennyi a beiratott gyerekek 

létszáma. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Naponta változik, pontosan szeptember 1-jén fog fixálódni. 

 

Dobri István képviselő: Ha a „B” változattal lehetne spórolni, akkor egy évre legyen ez a 

variáció. Fenntarthatnánk azt a lehetőséget, hogy megmaradna az állások nagy része, és a 

befogadóképességünk is. Az óvoda terén is lehetne spórolni. Ugyanis le van írva, hogy 

délelőtt kell az összes óvonői létszám, délután viszont már nem szükségszerű. 

Nem törvényszerű az igazgató asszony véleményét elfogadni, át kell gondolni a 

lehetőségeket. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Ő mindenképpen azt támogatja, hogy várják meg a törvény 

elfogadását. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: 2003. évben megszűnt az óvodában az ötödik csoport. 

Azóta 2-2 csoport működik. Ő maga is 25 fős csoportban dolgozik, szerinte az óvodai 

csoportokhoz nem lehet hozzányúlni. 

 

Dobri István képviselő: Ő nem azt mondta, hogy szűnjön meg csoport, csak annyit, hogy a 

délután, mivel kevés a gyerek, nem kellene annyi óvónő. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A felső óvodába kellene elsősorban rábeszélni a szülőket, 

hogy a délután ne vigyék haza a gyerekeket. 
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Megítélése szerint kell a két óvónő, ugyanis 15-15 gyermek tartózkodik az óvodában a 

délutáni órákban. Javasolja, hogy még egy évet várjanak. 

 

Veres Imre polgármester: Továbbiakban beszélni kell még a gazdasági önállóságról is, 

ugyanis az iskola önállóságát szeretnék megszüntetni. Ebből kifolyólag a gazdasági 

csoporthoz tartozó kettő embert, továbbá a kettő karbantartót az önkormányzathoz kell 

átcsoportosítani. 

 

Kishonti János képviselő: Ha az iskolánál feleslegesek, akkor az önkormányzatnál szükség 

van rájuk? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az iskola vonatkozásában a feladatokat ugyanúgy el kell végezni.  

 

Veres Imre polgármester: Az áttekinthetőség szempontjából célszerű lenne, ha átkerülne a 

gazdálkodás az önkormányzathoz. 

 

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

hozzászólása, véleménye? 

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

 

Mivel az írásos határozati javaslat 1. pontjában foglaltak vonatkozásában nem alakult ki 

többségi álláspont, kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásban kiadott határozati 

javaslat 2-4. pontjait elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

47/2011. (V. 31.) önkormányzati határozat 

a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda átszervezésének előkészítése tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Széchényi 

Sándor Általános Iskola és Óvoda átvilágításáról készült jelentést, és az alábbi határozatot 

hozza: 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat 

kezdeményezzen Kajdacs Község Önkormányzatának Polgármesterével, Képviselő-

testületével a kajdacsi tagintézményt és intézményegységeket érintő racionalizálási 

javaslatok megvalósítása érdekében. 

2. A Képviselő-testület kezdeményezi Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-

testületénél a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda közös fenntartásáról szóló 

társulási megállapodás módosítását, miszerint a kajdacsi önkormányzat térítse meg a 

nagydorogi önkormányzat számára azt a normatíva kiesést, amit a kajdacsi 

létszámadatok elégtelen alakulása okoz a nagydorogi önkormányzat számára. Felkéri a 

polgármestert, hogy erről Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testületét 

írásban értesítse. 

3. A Képviselő-testület elhatározza a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda 

önállóan működő és gazdálkodó státuszának önállóan működőre módosítását, az 

intézmény gazdasági önállóságának megszüntetését. Ennek érdekében utasítja a 

polgármestert, hogy a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda, valamint 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala alapító 
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okiratának, valamint egyéb, a módosítással érintett dokumentumainak módosítását, 

valamint az iskola és a polgármesteri hivatal közötti együttműködési megállapodást 

terjessze a képviselő-testület elé. Utasítja egyúttal a 2011. évi költségvetési 

rendeletben az érintett intézmények létszámkerete, személyi juttatás és járulék kiemelt 

előirányzata módosításának előkészítésére, miszerint az iskola engedélyezett 

létszámkerete 2011. szeptember 1. napjától 2 fő gazdasági alkalmazotti létszámmal 

csökken, a polgármesteri hivatal köztisztviselői (pénzügyi ügyintézői) álláshelyeinek 

száma 2 fővel nő. 

Határidő:  

az 1. pont tekintetében: a tárgyalások lefolytatására: 2011. december 31. 

a 2. pont tekintetében: azonnal 

a 3. pont tekintetében: 2011. július 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Bejelentések: 

 

Veres Imre polgármester: dr. Papp Tivadar háziorvos szeptember 1-jével máshol kezdi meg 

praktizálását. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei a korábbi évek 

vonatkozásában lekerültek a honlapról. Ki ezért a felelős?  

 

dr. Sátor Vera jegyző: Hahn Róbert tölti fel a honlapra a jegyzőkönyveket, ő a szerkesztő. 

Az anyagok részünkről átadásra kerültek, a rendelkezésére állnak.  

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Az Industria Invest Kft. ellen még mindig eljárás van 

folyamatban. Célszerűnek tartaná felvenni a kapcsolatot az Adóhivatallal és ott mint 

önkormányzat hivatalosan kikérni, hogy konkrétan milyen eljárás folyik ellenük. 

 

Veres Imre polgármester: Utána fognak nézni. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Időközben új néven bejegyzésre került a cég olyan 

országban ahol úgymond semmiféle konkrét adatot nem kell közölni. 

 

Kishonti János képviselő: Az Industria Kft. esetében a vételár és az ár között nagy a 

különbség. 

Mi van a Nagydorog TV-vel? 

 

Veres Imre polgármester: A Cégbíróság bejegyezte, a Médiahatóságtól még engedélyt kell 

kérni. 

 

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

nyilvános ülését 17.55 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

 

Kmft. 

        Veres Imre     dr. Sátor Vera 

                               polgármester           jegyző  


