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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 határozatot fogadta el: 

 

 

49/2011. (VI.14. ) önkormányzati határozat 
A Duna-Mecsek Területfejlesztési 

Alapítványhoz pályázat benyújtása 

KEOP-7.1.3.0/2F/09-2010-0022 

azonosítószámú, „Ivóvíz-minőség javító 

beruházás Nagydorog nagyközségben” 2. 

fordulós pályázat önrészének 

biztosítására. 

 

 

50/2011. (VI.14. ) önkormányzati határozat Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2011. évi 

közbeszerzési tervének módosításáról  

 

 

51/2011. (VI.14. ) önkormányzati határozat 
Az EU Önerő Alaphoz pályázat 

benyújtása KEOP-7.1.3.0/2F/09-2010-

0022 azonosítószámú, „Ivóvíz-minőség 

javító beruházás Nagydorog 

nagyközségben” 2. fordulós pályázat 

önrészének biztosítására. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2011. június 14-én 16.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

 

Jelen vannak: Veres Imre polgármester, 

Hosnyánszki Jánosné, 

Kishonti János,  

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Sátor Vera jegyző 

 

Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

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

megválasztott 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Böndörné Jaksa Judit alpolgármester, 

Jankovics Lászlóné és Dobri István képviselők távolmaradásukat előzetesen bejelentették. 

Javasolja az írásban kiküldött napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 4 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

1./ Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtása KEOP-

1.3.0/2F/09-2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvíz-minőség javító beruházás 

Nagydorog nagyközségben”  2. fordulós pályázat önrészének biztosítására.  

   ( Írásos előterjesztés )  

   Előadó:  Veres Imre polgármester 

 

2./ A 2011. évi közbeszerzési terv módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

    Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3./ Az EU Önerő Alaphoz pályázat benyújtása KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 

azonosítószámú, „Ivóvíz-minőség javító beruházás Nagydorog nagyközségben”  

2. fordulós pályázat önrészének biztosítására. ( Írásos előterjesztés ) 

    Előadó: Veres Imre polgármester 

 

 

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

1./ Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtása KEOP-

1.3.0/2F/09-2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvíz-minőség javító beruházás 

Nagydorog nagyközségben”  2. fordulós pályázat önrészének biztosítására.  

   Előadó: Veres Imre polgármester 

( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi..) 
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Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. május 25-én 

kapott értesítést arról, hogy KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvíz-minőség 

javító beruházás Nagydorog nagyközségben” elnevezésű, második fordulós pályázatát az 

Irányító Hatóság nettó 145.522.800 Ft támogatásban részesítette. A projekt nettó 

összköltsége: 161.692.000 Ft, ebből az önrész összege 16.169.200 Ft. 

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány 2011. évben is kiírta pályázatát, melyben 

Európai Uniós pályázatok önrészének kiegészítésére lehet támogatást igényelni. A támogatás 

mértéke a pályázat önrészének 50 %-a, azaz 8.084.600 Ft. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Konkrétan milyen feladatokról, munkákról van szó?  

 

Veres Imre polgármester: Gépek-berendezések vásárlása, felújítása tisztítóberendezés, 

hálózatcsere. Szakaszoló berendezés cseréje. Végül is ez a pályázat nem a kivitelezésekre 

vonatkozik, hanem konkrétan az önerőre. 

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

kapcsolatban. 

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

következő határozatot hozza: 

 

49/2011. (VI.14.) Öh. számú határozat 

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtása KEOP-

7.1.3.0/2F/09-2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvíz-minőség javító beruházás Nagydorog 

nagyközségben” 2. fordulós pályázat önrészének biztosítására. 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 

azonosítószámú, „Ivóvíz-minőség javító beruházás Nagydorog nagyközségben” 

elnevezésű, 2. fordulós pályázat önrészének támogatására. A támogatás mértéke a 

pályázat önrészének 50 %-a, azaz 8.084.600 Ft. A szükséges kiegészítő saját erőt, azaz 

8.084.600 Ft-ot, az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos adminisztratív 

teendők lebonyolítására. 

 

 

Határidő:  az 1. pontban foglaltak tekintetében:  azonnal 

  a 2. pontban foglaltak tekintetében:   beadási határidő szerint 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

 



 5 

2./ A 2011. évi közbeszerzési terv módosítása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

17/2011. (III.16.) önkormányzati határozatával elfogadta Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervét, melyet az alábbiak szerint módosítani 

szükséges: 

Az építési beruházások között kell szerepeltetni - az Ivóvízminőség-javító beruházás mellett- 

a rendőrség épületének felújítását, melyről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

támogató határozatát 2011. május 6-án kaptuk kézhez. 

Módosulnak az Ivóvízminőség-javító beruházás időpontjai. Az eljárás várható 

megindításának időpontja 2011. május hónapról június hónapra, illetve a szerződés 

teljesítésének időpontja 2012. május hónapról június hónapra változik, valamint a 

projektmenedzsment költsége emelkedik az Irányító Hatóság által előírt költség 

átcsoportosítások miatt. 

 

Kishonti János képviselő: A projektmenedzser költsége miért emelkedik? 

 

Veres Imre polgármester: Az átcsoportosítások miatt, a könyvvizsgálói díj nem 

elszámolható. 

 

Kishonti János képviselő: Mennyivel emelkedett meg ezáltal a projektmenedzser költsége? 

 

Veres Imre polgármester: Összességében nem emelkedik, csak átcsoportosításról van szó. 

 

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

hozzászólása. 

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

következő határozatot hozza: 

50/2011. (VI. 14.) önkormányzati határozat 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi közbeszerzési 

tervének módosításáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervét a jelen előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint módosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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3./ Az EU Önerő Alaphoz pályázat benyújtása KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 

azonosítószámú, „Ivóvíz-minőség javító beruházás Nagydorog nagyközségben”  

2. fordulós pályázat önrészének biztosítására.  

   Előadó:  Veres Imre polgármester 

   (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. május 25-én 

kapott értesítést arról, hogy KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvíz-minőség 

javító beruházás Nagydorog nagyközségben” elnevezésű, második fordulós pályázatát az 

Irányító Hatóság nettó 145.522.800 Ft támogatásban részesítette. A projekt nettó 

összköltsége: 161.692.000 Ft, ebből az önrész összege 16.169.200 Ft. 

A belügyminiszter 15/2011. (IV. 22.) BM rendeletével a 2011. évben is kiírta pályázatát, 

melyben Európai Uniós pályázatok önrészének kiegészítésére lehet támogatást igényelni. A 

támogatás mértéke a pályázat önrészének 60 %-a, azaz 9.701.520 Ft. 

Mivel a Duna-Mecsek Alapítványhoz is pályázunk 50%-ra, ha mindkettő pályázatunkat 

támogatják, a támogatási kérelem csökkenthető. 

Megkérdezi, hogy a 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, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

51/2011. (VI.14..) önkormányzati határozat 

Az EU Önerő Alaphozpályázat benyújtása KEOP-7.1.3.0/2F/09-2010-0022 

azonosítószámú, „Ivóvíz-minőség javító beruházás Nagydorog nagyközségben” 2. 

fordulós pályázat önrészének biztosítására. 

3. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 

EU Önerő Alaphoz KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvíz-minőség 

javító beruházás Nagydorog nagyközségben” elnevezésű, 2. fordulós pályázat 

önrészének támogatására. A támogatás mértéke a pályázat önrészének 60 %-a, azaz 

9.701.520 Ft. A szükséges kiegészítő saját erőt, azaz 6.467.680,- Ft-ot, az 

önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos adminisztratív 

teendők lebonyolítására. 

 

 

Határidő:  az 1. pontban foglaltak tekintetében:  azonnal 

  a 2. pontban foglaltak tekintetében:   beadási határidő szerint 

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

 A Képviselő-testület rendkívüli ülését 16.40 órakor bezárja. 

 

Kmf 

 

  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


