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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: 

54/2011.(VII. 11.) önkormányzati határozat  

 
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról és a polgármesternek a két 

ülés között végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

55/2011.(VII. 11.) önkormányzati határozat  

 
az igazgatónak a Széchényi Sándor 

Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről 

készített beszámolója elfogadásáról  

 

56/2011.(VII. 11.) önkormányzati határozat  

 
a programszervezőnek a 2011. évi 

Nagydorogi Falunapok megrendezéséről 

készített beszámolója elfogadásáról  

 

57/2011.(VII. 11.) önkormányzati határozat  

 
a polgármesternek a Paksi Kistérségi 

Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolója elfogadásáról 

 

58/2011.(VII. 11.) önkormányzati határozat  

 
a Képviselő-testület 2011. év II. félévi 

Munkatervének elfogadásáról 

 

59/2011.(VII. 11.) önkormányzati határozat  

 
a 1559/0/0 hrsz.-ú ingatlan 2/4 

tulajdonrészének értékesítéséről 

 

60/2011.(VII. 11.) önkormányzati határozat  

 
a Nagydorogi Szennyvízközmű Építő 

Víziközmű Társulat beszámolója 

tárgyában 

 
61/2011.(VII. 11.) önkormányzati határozat  

 
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. 

 

62/2011.(VII. 11.) önkormányzati határozat  

 
hozzájárulás Nagydorog település nevének 

használatához a Nagydorog TV 

megnevezésében 

 

63/2011.(VII. 11.) önkormányzati határozat  

 
A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 

azonosítószámú, „Ivóvíz-minőség javító 

beruházás Nagydorog nagyközségben” 2. 

fordulós pályázathoz kapcsolódó 

támogatási szerződés elfogadása 
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 9/2011. 

(VII.14.) önkormányzati 

rendelete 

 

A gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 

8/2009. ( IV.14.) ÖR. 

rendelet módosításáról 

Hatályba lépésének 

napja:  

2011. szeptember 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2011. július 11-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. javaslatot tesz az írásban megküldött napirendi pontokra, továbbá a  7.3, 7.4, 7.5 

napirendi pontok megtárgyalására. 

 

Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontok, továbbá 

a szóban javasolt előterjesztések napirendi pontként történő megtárgyalásán 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 Képviselő-testületének a 

gyermekvédelem helyi  rendszeréről szóló 8/2009. (IV.14.) Ör. rendeletének 

módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

3./ Beszámoló a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről.  

 ( Írásos előterjesztés)  

Előadó: Szabó J. Csabáné igazgató 
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4./ Beszámoló a 2011. évi Nagydorogi Falunapok megrendezéséről.   

 ( Írásos előterjesztés )  

Előadó: Hahn Róbert programszervező 

 

5./ A polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 

tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6./ A 2011. év II. félévre szóló munkatervének elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

7.  Egyebek 

 

7.1/ Lang Imre ingatlan vásárlási kérelme. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

7.2/ A Nagydorogi Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat tájékoztatója 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

7.3       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 tárgyú 52/2011 (VI.14.)  

önkormányzati határozat módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

            Előadó:  Veres Imre polgármester  

 

7.4       Hozzájárulás a Nagydorog TV megnevezés használatához. (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

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

Nagydorog nagyközségben”  2. fordulós pályázathoz kapcsolódó támogatási 

szerződés elfogadása. ( Írásbeli előterjesztés )  

            Előadó:  Veres Imre polgármester  

 

8./ 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  

- a vegyes háziorvosi körzetre a pályázat kiírás megtörtént, ez idáig érdeklődő nem volt. 

A helyi és a környező orvosokkal felvették a kapcsolatot, továbbá a Pécsi 

Tudományegyetem Orvostudományi Karának aulájában is kifüggesztésre került a 

pályázati kiírás. 
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- A Paksi Kistérség 6 fő nagydorogi közhasznú munkást foglalkoztat közmunka 

programban, 4 főt Nagydorogon, kettő főt Györkönyben. 

 

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: 

 

54/2011. (VII. 11.) 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./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 

gyermekvédelem helyi  rendszeréről szóló 8/2009. (IV.14.) Ör. rendeletének 

módosítása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előtejesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: 2009. áprilisában került sor a gyermekétkeztetésben térítési díj 

emelésre, illetve 2009. július 1-jével módosult az ÁFA %-os mértéke, ami kihatott a 

gyermekétkeztetés térítési díjaira is.  

Az iskola elkészítette és 2011. június 24-én megküldte az általa javasolt térítési díjak 

kalkulációját. A gyermekétkeztetés intézmény térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

Az iskola kérte a vendégétkezés és az alkalmazotti térítés összegének módosítását is, de ez 

jogszabályváltozás miatt már nem a képviselő-testület rendeletalkotási hatásköre, hanem a 

kérdést az intézménynek az önköltség számítási szabályok alkalmazásával belső 

szabályzatban kell rendeznie.. 

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

véleménye? 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Az első néhány tételnél átlagosan 10 %-os az 

emelés, ami elfogadható, ha a két éves inflációt vesszük figyelembe, azonban a 

vendégétkeztetés 750,- Ft-ban az alkalmazottak étkeztetése viszont 300-Ft-ban került 

megállapításra. Itt elég jelentős változások vannak. 

 

Veres Imre polgármester: Az önkormányzat a két utolsó tétel vonatozásában nem hoz 

határozatot, ugyanis történt egy jogszabály változás, és ebből kifolyólag bár az iskola által 
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javasolt  kalkulációban szerepel, az előterjesztés ezen tételekre nem terjed ki. Ez az iskola 

saját hatáskörében meghozandó döntés. 

 

Domonkosné Hadi Éva gazdasági vezető: Jaksa Józsefné élelmezésvezető jelezte, hogy a 

jelen térítési díjakkal nem fér bele a normatívába. Az alkalmazottak viszont semmiféle 

kedvezményben nem részesülnek, ezért került sor a kedvezmény kérésére. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Nem étkezési hozzájárulásról van szó, hanem a rezsi költség 

elengedéséről. Honnan tudja ezt az iskola kigazdálkodni, ha nem képviselő-testületi hatáskör? 

 

Veres Imre polgármester: Az előterjesztésben erről nem hoztak határozatot, ez az 

előterjesztés csak a gyerekétkeztetésre vonatkozik.  

 

dr. Sátor Vera jegyző:  Pár évvel ezelőtt az államháztartási törvénynek volt egy olyan 

rendelkezése, hogy a kifele ható díj megállapításokat rendeletben kell szabályozni. Ezt a 

jogszabályhelyet azonban hatályon kívül helyezték. Ezért az iskolának önköltség alapján 

belső szabályzatban kell ezen díjakat meghatározni. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Akkor nem gondolta, hogy ezt nem kell benyújtani, de 

mindenképpen az élelmezésvezetővel és a gazdasági vezetővel ezt szeretnék, ezt határozták 

el, és megpróbálják kigazdálkodni a rezsiköltség mentességet. 

 

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 rendeletet megalkotni szíveskedjenek! 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

9/2011. (VII.14.) önkormányzati rendelete 

 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2009. ( IV.14.) Ör. rendelet módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. szeptember 1. 

 

3./ Beszámoló a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről.    

Előadó: Szabó J. Csabáné igazgató 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi Szabó J. Csabáné igazgató asszonyt, hogy a 

beszámolóval kapcsolatban van e szóbeli kiegészítése. 

 

Szabó J. Csabáné igazgató: Részéről szóbeli kiegészítése nincs. 
 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mit takarnak az SNI, BTM, HH, HHH tanulók?  Ezt ki 

állapítja meg? 
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Szabó J. Csabáné igazgató/képviselő:   
- SNI a sajátos nevelés igényűek 

- BTM a beilleszkedési és tanulási zavarokkal küzdök 

- HH hátrányos helyzetű 

- HHH a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket jelenti. 

Ezek a besorolások különböző szempontok figyelembevételével történnek. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Személy szerint ki állapítja meg ezt a besorolást?  

 

Szabó J. Csabáné /igazgatóképviselő: Gazdasági vezető, illetve a Paksi Nevelési Tanácsadó. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ki kerül be Paksra? 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Akit az iskola beküld. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ebből megmondható, hogy mennyi az a tanuló, akit a Paksi 

Nevelési tanácsadó besorolt? 

 

Szabó J. Csabáné igazgató/képviselő: Igen, a 13 és 28 fő. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Kiegészítésként szeretné elmondani, hogy a HH és a HHH 

tanulók besorolása a szülők iskolázottsága, és az 1 főre jutó jövedelmének a függvénye. 

 

Kishonti János képviselő: A beszámolóban olvashatjuk, hogy szabadulnak fel munkahelyek. 

Kik látják el ezeket a feladatokat? 

 

Szabó J. Csabáné igazgató/képviselő: Az önkormányzat segítségével a közmunkások. 

 

Kishonti János képviselő: Az ÖKO iskola mit jelent? 

 

Szabó J. Csabáné igazgató/képviselő: Nagyon sok pályázati lehetőséget ad az elismerésen 

kívül. 

 

Kishonti János képviselő: Ebben az évben éltek is a lehetőséggel? 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Igen. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A kistornatermem felújítása folyamatban van. Kik végzik a 

munkálatokat?  

 

Szabó J. Csabáné igazgató/képviselő: Önkormányzati karbantartók, közhasznú munkások. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Milyen munkálatok folynak?  

 

Szabó J. Csabáné igazgató/képviselő: Leverték a vakolatot, felszedték a parkettát, a 

bordásfalat leszerelték, melyek felújítást követően visszahelyezésre kerülnek. A munkálatok 

elvégzéséből egyedül a Csökör Rudolf lesz kívülálló, ugyanis a parketta felújítását csak Ő 

tudja elvégezni, melynek az értéke kb. 200 ezer forint. 
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Jankovics Lászlóné képviselő: Ez szerepel az eredeti költségvetésben? 

 

Veres Imre polgármester: Igen, 400 ezer forint lett betervezve. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ez a költség az iskolához lesz könyvelve? 

 

Veres Imre polgármester: Igen. 

 

Szabó J. Csabáné igazgató/képviselő: Legutóbb Kántor György igazgató úr idejében került 

sor a kistorna terem felújítására. Elsősorban saját erőből dolgoznak. 

 

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 csatolt határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

55/2011. (VII. 11.) önkormányzati határozat  

az igazgatónak a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről készített 

beszámolója elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó J. Csabáné 

igazgatónak a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről készített 

beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

4./ Beszámoló a 2011. évi Nagydorogi Falunapok megrendezéséről.     

Előadó: Hahn Róbert programszervező 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi Hahn Róbert programszervezőt, hogy van-e szóbeli 

kiegészítése? 

 

Hahn Róbert programszervező: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

Veres Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ebben az elszámolásban 

a pécsi műsorszolgáltató jogvédői díja nem szerepel, de mivel nem voltak sztárvendégek, 

elvileg csak a bál vonatkozásában kell fizetni. Tavalyi év folyamán ez a díj 124 ezer forint 

volt. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A beszámolóból kitűnik, hogy az idei évben a bevétel több 

volt mint a kiadás. A megmaradt összeggel más rendezvények vonatkozásában is 

gazdálkodhat a közművelődés, vagy az önkormányzat tulajdonába kerül? Továbbá azon 



 10 

személyek vagy vállalkozások felé, akik támogatták a falunapot nincs elszámolási 

kötelezettségünk?  

 

Veres Imre polgármester: A támogatások csak a falunapi rendezvényre lettek fordítva. 

Feléjük elszámolást nem kell végeznünk. A köszönetnyilvánítás megtörtént. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Úgy gondolta, hogy a programszervező készít egy olyan 

kimutatást, hogy konkrétan mire lett felhasználva a pénz: Kérdése az lenne, hogy ez az 540 

ezer forint készpénz volt?  

 

Veres Imre polgármester: Igen, készpénzben történt a támogatás. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A tombolatárgyak is a befizetésekből kerültek megvásárlásra, 

vagy voltak természetbeni támogatások is? 

 

Veres Imre polgármester: Igen volt, a fogathajtók részére 30 kg húsból történt az ebéd 

elkészítése, melyből 15 kg-ot Rájman Lászlóné ajánlott fel. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Korábbi beszámolóknál kimutatásra került a kiadás 

részletezése is. A cégek felé hogyan történt meg a számlázás? 

 

Veres Imre polgármester: A cégek, vállalkozások átutalás formájában támogatták a falunapi 

rendezvényeket, melyekről a pénzügyi csoport részükre számlát készített. 

A megmaradt összeg az önkormányzat számlájára került, de ha olyan rendezvény 

megtartására kerül sor, mint például szüreti bál, akkor természetesen ezen összeg 

felhasználható. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A beszámolókra vonatkozóan a formai és tartalmi elemekre 

van-e előírás vagy törvényi rendelkezés ?  

Illetve az önkormányzat kéri-e, hogy egy-egy beszámolónak mit kell tartalmaznia? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az SZMSZ-ben lehet rendelkezni. Néhány tartalmi elemet tartalmaz, 

de természetesen ki lehet egészíteni. Ez a képviselő-testület hatásköre. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye?  

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

 

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

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1  tartózkodás és 1 ellenszavazattal a következő 

határozatot hozza: 
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56/2011. (VII. 11.) önkormányzati határozat  

a programszervezőnek a 2011. évi Nagydorogi Falunapok megrendezéséről készített 

beszámolója elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Hahn Róbert 

programszervezőnek a 2011. évi Nagydorogi Falunapok megrendezéséről készített 

beszámolóját támogatja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

5./ A polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 

tevékenységéről.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása 

VIII. fejezetének utolsó bekezdése rögzíti, hogy a Társulási Tanács tagjai évente legalább 2 

alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett 

tevékenységükről. 

Az elmúlt év utolsó hónapjában és a tárgyév első félévében az alábbi tevékenységeket 

végeztük a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban. 

Új pályázatot a Társulás a beszámoló időszakában nem nyújtott be. 

Az Önkormányzati Minisztérium által kiírt „Bölcsődék és közoktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése” pályázat keretében a 

Besso Zrt leszállította a két buszt Nagydorog és Kajdacs települések részére. A pénzügyi 

teljesítés 2011. április 15-én megtörtént 24.968.750.-Ft összegben, egyéb költségként a 

közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások szerepelnek, melynek értéke 520 e Ft. Az eredeti 

költségvetés szerint 30.067.650.-Ft-ba került volna a beruházás, ezért visszafizetési 

kötelezettségünk keletkezett az állami költségvetés felé, melynek az elszámolása és 

visszafizetése folyamatban van. 

 

Kishonti János képviselő: A beszámoló tartalmazza. hogy az Önkormányzati Minisztérium 

által kiírt „Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint 

közösségi buszok beszerzése” pályázat keretében a Besso Zrt leszállította a két buszt 

Nagydorog és Kajdacs települések részére. A pénzügyi teljesítés 2011. április 15-én 

megtörtént 24.968.750.-Ft összegben, egyéb költségként a közbeszerzéssel kapcsolatos 

kiadások szerepelnek, melynek értéke 520 e Ft. Az eredeti költségvetés szerint 30.067.650.-

Ft-ba került volna a beruházás, ezért visszafizetési kötelezettségünk keletkezett az állami 

költségvetés felé, melynek az elszámolása és visszafizetése folyamatban van. 

Amikor a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a busz vonatkozásában a pályázat 

benyújtását, 21 millió forintról volt szó, a beszámolóban pedig az áll, hogy a pénzügyi 

teljesítés 2011. április 15-én megtörtént 24.968.750,- Ft összegben. 

Mi ennek az oka? 
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Veres Imre polgármester: Ez a beszámoló valójában a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 

beszámolója. A busz költsége kevesebbe került a közbeszerzési eljárás során. 

 

Kishonti János képviselő: Ki fizette ki ezt az összeget? 

Veres Imre polgármester: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás fizette ki, Nagydorognak 

csak az önrészt kell fizetnie. 

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

hozzászólása. 

Megállapítja, hogy több kérdés, vélemény, 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: 

 

57/2011. (VII. 11.) önkormányzati határozat  

 

a polgármesternek a Paksi Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolója elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a Paksi 

Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

6./ A 2011. év II. félévre szóló munkatervének elfogadása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az SZMSZ (4/2009. (III. 30.) ÖR. rendelet) 15. §-a alapján a 

Képviselő-testület munkáját féléves időtartamra szóló munkaterv alapján végzi. A munkaterv 

tervezetének elkészítése a polgármester és a jegyző feladata. A munkaterv tervezetét a 

polgármester terjeszti a testület elé.  

A munkaterv tartalmazza különösen: 

- az ülések tervezett időpontját, napirendjeit, 

- a napirendi pontok előadójának nevét, beosztását, 

- napirendi ponthoz meghívandók felsorolását, amennyiben az eltér az e 

rendeletben meghatározott állandó meghívottak körétől, 

- az ünnepi ülés(ek) és az általános közmeghallgatás időpontját, 

- az együttes ülés(ek) időpontját, feltéve hogy az a társulási megállapodás vagy 

jogszabály rendelkezése, illetve azokban rögzített határidőhöz kapcsolódóan 

kerül összehívásra, évente szokásosan. 

A munkaterv-tervezet összeállításakor javaslatot kell kérni a képviselő-testület állandó 

bizottságától, a jegyzőtől, az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőitől és a helyi 

önszerveződő közösségektől. A javaslatkérésre sor került, a megtett javaslatok a munkaterv 
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tervezetébe beépítésre kerültek. Mindemellett, amennyiben képviselőtársaimnak a 

munkatervhez további javaslata van, úgy kérem, hogy szíveskedjenek azt legkésőbb az ülésen 

ismertetni. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: 2011. év az EU-ban az önkéntesség éve. Ha már 

megválasztásra kerültek, célszerűnek tartaná, hogy a decemberi hónapban a képviselő-testület 

tájékoztatná a választókat arról, hogy a képviselői munkán kívül milyen önkéntes munkában 

vesznek részt. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az egészségügy mikor számolt be az elvégzett munkájáról? 

 

Veres Imre polgármester: Amióta vállalkozásban működik az egészségügy - kivéve 

fogászat - azóta nem szerepelt, de ha a képviselő-testület úgy dönt, akkor a Regős doktor urat  

tájékoztató, a fogászatot és a védőnőket beszámoló formájában napirendként tervbe veheti. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Javasolja, hogy az októberi hónapban az egészségügy 

napirendként szerepeljen. 

 

Veres Imre polgármester: Jó felvetésnek tartja, és támogatja képviselőasszony javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Valójában elfogadja alpolgármester asszony javaslatát, de a 

lakosság valójában a plusz munkák felvállalásával tisztában vannak, különben nem keresnék 

fel őket társadalmi munka vonatkozásában. 

 

Dobri István képviselő: Támogatja alpolgármester asszony javaslatát. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mivel lassan eltelik egy év a választás óta, kíváncsi lenne, 

hogy a polgármester úr ezidáig, mivel próbálkozott vagy a jövőt illetően milyen lehetőségeket 

látna munkahely teremetés vonatkozásában. 

Javasolja, hogy a novemberi vagy a decemberi hónapban kerüljön napirendre. 

 

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

valakinek kérdése, véleménye. 

Megállapítja, hogy több kérdés, vélemény nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szóbeli kiegészítésekkel együtt a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 
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58/2011. (VII. 11.) önkormányzati határozat  

a Képviselő-testület 2011. év II. félévi Munkatervének elfogadásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 

2011. év II. félévi Munkatervét a mellékletben foglaltakkal és a szóbeli javaslatokkal 

kiegészítve elfogadja. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ-ben meghatározott személyeket a jelen 

határozatban foglaltakról értesítse. 

Határidő: azonnal 

az értesítésre: az ülést követő 15 napon belül 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

a 2. pont vonatkozásában: dr. Sátor Vera jegyző 

 

 

7.1/ Lang Imre ingatlan vásárlási kérelme. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Jelen előterjesztéshez csatolt beadványában Lang Imre, 

Nagydorog, Táncsics u. 3. szám alatti lakos kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez az 

önkormányzat 2/4 résztulajdonát képező nagydorogi 1559/0/0 hrsz-ú szántó művelési ágú 

földterület megvásárlására, 50.000,- Ft-os vételár ellenében. Mivel az ajánlott vételár 

alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték (83.000,-), kérem az ellenérték kérdésében a 

Képviselő-testület állásfoglalását! 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Bejelenti személyes érintettségét. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy kizárja-e a képviselő 

asszonyt a szavazásból? 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és igen szavazat 

nélkül Hosnyánszki Jánosné képviselő asszonyt nem kívánja a szavazásból kizárni. 

 

Kishonti János képviselő: Megnézte a kataszteri táblázatot és ennek a földterületnek (1559 

hrsz-ú) értéke 64000 forint. Ez a terület 3783 m2 és ebből 2/4 részt akar megvásárolni. Ha a 

64 000 forintnak a felét vesszük az is 32 ezer forint, szerinte az 50 ezer forint elfogadható ár. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Van egy 64 ezer és van egy 19 ezer forintos terület és ez adja ki 

összesenben a 83 ezer forintot. A Kisgyörgynével történtek a területek és az értékek 

vonatkozásában az egyeztetések. 

 

Kishonti János képviselő: Az 1559 hrsz-ra vonatkozó kimutatás az önkormányzat aktuális 

éves vagyonmérlege alapján készült. De ha a 83 ezre forint felét vesszük, akkor is az ajánlott 

ár magasabb. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A képviselő-testület hatásköre  dönteni az árról. 
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Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még 

valakinek kérdése, hozzászólása. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott 

el. 

 

Kéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1  tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

59/2011. (VII. 11.) önkormányzati határozat  

a 1559/0/0 hrsz.-ú ingatlan 2/4 tulajdonrészének értékesítéséről 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Lang Imre, 

Nagydorog, Táncsics u. 3. szám alatti lakos részére 50.000,- Ft vételár ellenében 

értékesítésre kijelöli a nagydorogi 1559/0/0 hrsz-ú szántó és szőlő művelési ágba 

tartozó, 3783 m
2
 nagyságú ingatlan 2/4 tulajdonrészét. 

2. Az adás-vétellel kapcsolatos valamennyi költséget a vevő köteles viselni, továbbá a 

vevő köteles gondoskodni a tulajdonjog átruházásához. szükséges adminisztratív 

teendők lebonyolításáról. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület jelen 

határozatáról a kérelmezőt és az elővásárlásra jogosultakat értesítse, továbbá 

felhatalmazza a vevővel, vagy elővásárlási jog gyakorlása esetén az elővásárlásra 

jogosulttal az adás-vételi szerződés aláírására. 

Határidő: az értesítésre: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

7.2/ A Nagydorogi Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat tájékoztatója 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy előreláthatóan július 

végén lesz az éves rendes közgyűlés, előtte kerül sor az Intézőbizottság és a 

Felügyelőbizottság beszámolójára, továbbá sor kerül az esetleges személycserére is. 

Továbbá a tájékoztatóban szerepel, hogy 2011.06.30-án a Társulat számláján az alábbi 

pénzeszközök álltak: Ezt annyival szeretné kiegészíteni, hogy a 33 197 775,- forint lekötött 

pénz mellett 490 600,- forint lekötetlen pénz is szerepel. 

Július végén a lakosság felé kiküldésre kerül egy levél, melyben megköszöni az eddigi 

befizetéseket, illetve a nem teljesítések esetén a befizetések határidejét. 

 

A Nagydorogi Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága nevében az 

alábbi tájékoztatást adom a társulat 2010.12.13., az előző tájékoztató óta végzett 

működéséről: 

Értesülésünk szerint az átdolgozott pályázatot befogadták. Sor került tisztázó kérdések 

feltételére, aminek megválaszolására az önkormányzat a projektmenedzser és a tervezők 

segítségével határidőben eleget tett. Reményeink szerint hamarosan megkapjuk a támogató 

határozatot, majd megkezdődhet a kivitelezés. 



 16 

 

Kishonti János képviselő: A tájékoztatóban szerepel, hogy az alábbi pénzeszközök állnak a 

Társulat számláján: 

33 197 775,- forint lekötött, illetve  

490 600 forint lekötetlen. 

Ezzel szemben van a polgármesteri átadás-átvételi jegyzőkönyv, amiben az szerepel, hogy az 

önkormányzat a tulajdoni érdekeltségi egységekre 66 millió forintot átutalt, 

2011. július 31-ig 3102 ezer forint 

2012. július 31-ig  3102 ezer forint kötelezettsége van még az önkormányzatnak. 

Melyik a valós? 

 

Veres Imre polgármester: Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben gépelési hiba történt, de most 

a Víziközmű Társulat tájékoztatója a napirendi pont.  

 

Kishonti János képviselő: Amíg a jegyzőkönyv hivatalosan nem kerül kijavításra addig az 

időpontig az átadáskor aláírt jegyzőkönyvben foglaltak számítanak valósnak, tehát ezt kell 

elfogadni. 

 

Veres Imre polgármester: Ha a végösszeget nézik, akkor a 47x66 000 forint összesenje 

szerepel az átadás-átvételi jegyzőkönyvben. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ha ilyen jellegű elírás történne az APEH felé, abból nagyon 

nagy baj adódna. 

 

Dobri István képviselő: Igaza van a képviselő úrnak és asszonynak, mert hatalmas a 

különbség a két összeg között.  De gépelési hiba történt és a 66 millió forint helyett 66 ezer 

forintnak kellene szerepelnie. 

 

dr. Sátor vera jegyző: Ő tévesztett a gépelésnél és ezért elnézést kér, de mögötte konkrét és 

korrekt számadatok vannak. 

Ha beszorozzák az érdekeltségi egységeket a 66 000,- forinttal akkor végösszegként a 

jegyzőkönyvben szereplő összesen összeg fog kijönni, ami ténylegesen átutalásra került. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: El  van nézve, hiszen aki dolgozik, vét hibát. 

De ha ezt a jegyzőkönyvet nézi valaki, ebből csak az derül ki, hogy egyszer már átutalásra 

került 66 millió forint és még mindig mennyi a fennálló kötelezettségünk. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mikor születik döntés a szennyvíz vonatkozásában? 

 

Veres Imre polgármester: A projektmenedzser már felvette a kapcsolatot az illetékes 

ügyintézővel, de még nem tudunk a döntésről. 

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

hozzászólása. 

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

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1  tartózkodás és1 ellenszavazattal a következő 

határozatot hozza: 

 

60/2011. (VII. 11.) önkormányzati határozat  

a Nagydorogi Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat beszámolója tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorogi 

Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

7.3      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 tárgyú 52/2011 (VI.14.)  

önkormányzati határozat módosítása 

            Előadó:  Veres Imre polgármester  

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata az 52/2011. (VI.14.) 

számú önkormányzati határozata alapján 2011. június 29-én pályázatot nyújtott be az EU 

Önerő alaphoz a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvíz-minőség javító 

beruházás Nagydorog nagyközségben”  2. fordulós pályázat önrészének biztosítására. 

A végösszeget már megszavazta a képviselő-testület a Magyar Államkincstár hiánypótlásában 

kérte az önkormányzatot a fenti határozat módosítására, az alábbiak szerint. A határozatnak 

tartalmaznia kell a tervezett fejlesztés összköltségét, pénzügyi forrásainak összetételét, és 

azok éves ütemezését. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ez már be van építve a költségvetésbe? 

 

Veres Imre polgármester: Nincs, ugyanis amíg nincs meg a támogató határozat, addig nem 

építhető be a költségvetésbe. 

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

hozzászólása. 

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a tisztelt képviselő-testület, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

61/2011. (VII. 11.) önkormányzati határozat 

Az EU Önerő Alaphozpályázat benyújtása KEOP-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 az 

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

javító beruházás Nagydorog nagyközségben” elnevezésű, 2. fordulós pályázat 
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önrészének támogatására. Az Önkormányzat 2011. évre 1 578 000 Ft, 2012. évre 

8 123 520 Ft saját forrás kiegészítést igényel. 

A szükséges kiegészítő saját erőt, azaz 6.467.680 Ft-ot, az önkormányzat éves 

 költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

A fejlesztés összköltsége: 

A megvalósítási munkák nettó összköltsége: 161 692 000 Ft. 

A megvalósítási munkák támogatásának nettó összköltsége: 145 522 800 Ft. 

A megvalósítási munkák saját forrásának nettó összege: 16 169 200 Ft. 

 

A megvalósítási munkák támogatásának összetétele: 

A megvalósítási munkák támogatásából az EU Alapokból igényelt forrás nettó 

összege: 123 694 380 Ft. 

A megvalósítási munkák támogatásából hazai társfinanszírozás keretében biztosított 

nettó forrás összege: 21 828 420 Ft 

 

A fejlesztés pénzügyi ütemezése: 

2011. II. félév 

2011. II. félévében a megvalósítási munkák nettó összköltség: 26 300 000 Ft 

2011. II. félévében a megvalósítási munkák támogatásának nettó összköltség: 23 

670 000 Ft 

2011. II. félévében a megvalósítási munkák saját forrásának összege: 2 630 000 Ft 

 

 

A megvalósítási munkák támogatásának összetétele 2011. II. félévében: 

2011. II. félévében a megvalósítási munkák támogatásából az EU Alapokból igényelt 

forrás nettó összege: 20 119 500 Ft. 

2011. II. félévében a megvalósítási munkák támogatásából hazai társfinanszírozás 

keretében biztosított nettó forrás összege: 3 550 500 Ft 

 

2012. I. félév 

2012. I. félévében a megvalósítási munkák nettó összköltség: 81 235 200 Ft 

2012. I. félévében a megvalósítási munkák támogatásának nettó összköltség: 

73 111 680 Ft 

2012. I. félévében a megvalósítási munkák saját forrásának összege: 8 123 520 Ft 

 

A megvalósítási munkák támogatásának összetétele 2012. I. félévében: 

2012. I. félévében a megvalósítási munkák támogatásából az EU Alapokból igényelt 

forrás nettó összege: 62 144 928 Ft. 
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2012. I. félévében a megvalósítási munkák támogatásából hazai társfinanszírozás 

keretében biztosított nettó forrás összege: 10 966 752 Ft 

 

2012. II. félév 

2012. II. félévében a megvalósítási munkák nettó összköltség: 54 156 800 Ft 

2012. II. félévében a megvalósítási munkák támogatásának nettó összköltség: 

48 741 120 Ft 

2012. II. félévében a megvalósítási munkák saját forrásának összege: 5 415 680 Ft 

 

A megvalósítási munkák támogatásának összetétele 2012. II. félévében: 

2012. II. félévében a megvalósítási munkák támogatásából az EU Alapokból igényelt 

forrás nettó összege: 41 429 952 Ft. 

2012. II. félévében a megvalósítási munkák támogatásából hazai társfinanszírozás 

keretében biztosított nettó forrás összege: 7 311 168 Ft 

 

A saját forrás összetétele: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata a saját forrás biztosítását költségvetésének 

terhére vállalja. 

 

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 

 

 

7.4/ Hozzájárulás a Nagydorog TV megnevezés használatához 

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A nemrégiben bejegyzett és a Nagydorog TV-t üzemeltetni 

szándékozó Nagydorogért Egyesület a mai napon kapta kézhez a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság hiánypótlást előíró végzését, melynek utolsó pontja szerint az illetékes 

képviselő-testület hozzájárulását be kell nyújtani, melyben engedélyezik Nagydorog település 

nevének használatát a médiaszolgáltató megnevezésében. A hiánypótlás határideje 

2011.07.19. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő:  Jelen esetben egyesületről van szó, aminek a munkájában az 

önkormányzat nem szólhat bele. Kívánja-e az önkormányzat pénzzel támogatni az 

egyesületet? 
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Veres Imre polgármester: Pénzzel nem tudja az önkormányzat támogatni, mivel 

egyesületről van szó, de esetleges eszközök biztosításával igen, elsősorban a képviselő-

testületi ülések felvétele érdekében. 

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

hozzászólása. Megállapítja, hogy több 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: 

 

62/2011. (VII. 11.) önkormányzati határozat  

hozzájárulás Nagydorog település nevének használatához a Nagydorog TV 

megnevezésében 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Nagydorogért Egyesület az általa üzemeltetetendő médiaszolgáltatás (Nagydorog TV) 

megnevezésében Nagydorog település nevét használja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

 

 

7.5  A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvíz-minőség javító 

beruházás Nagydorog nagyközségben”  2. fordulós pályázathoz kapcsolódó 

támogatási szerződés elfogadása  

               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 támogatásban részesítette.  

A támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel 2011. július 25-ig kell az 

önkormányzatnak megkötnie, melyhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 

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: 

 

63/2011. (VII.11.) önkormányzati határozat 

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

Nagydorog nagyközségben” 2. fordulós pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés 

elfogadása 

3. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0/2F/09-

2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvíz-minőség javító beruházás Nagydorog 
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nagyközségben” 2. fordulós pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződést az 

előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

Bejelentések: 

 

Kishonti János képviselő: A közelmúltban a községben szennyvíz elvezetéssel kapcsolatos 

szórólapok kerültek kiküldésre. 

Egyrészt nem volt aláírással ellátva, másrészt ez a lakosság köreiben úgy is érthető, hogy 

akkor most jelentgessük fel egymást. 

 

Veres Imre polgármester: Valóban nem történt az önkormányzat részéről aláírás. Bejelentés 

alapján történt meg ez a kiértesítés. Sajnos a megfogalmazás is félreérthető volt egy-egy 

mondat esetében. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség illegális 

hulladéklerakás tényét állapította meg. Elkezdte ellenőrizni, hogy a két vállalkozó esetében 

hol történik a szennyvíz kiűrítése. Ezt követően az egyik vállalkozó felkereste, hogy az 

önkormányzat biztosítson olyan területet, ahova a szennyvíz ürítés megtörténhet. Erre az 

önkormányzatnak hatásköre természetesen nincsen. Evvel egyidejűleg történt olyan 

bejelentés, hogy valakik a szennyvizet a kertjükben locsolásra használják, vagy víz 

elvezetőkben ürítik. A Gárdonyi Ákos a vízelfolyásokat ellenőrizte, de elvezetésre utaló 

nyomokat nem talált. Valójában ez a  körlevél megelőzés céljából lett kiküldve.  

 

Kishonti János képviselő: Szó volt arról, hogy a pedagógusokkal egyeztető tárgyalásra kerül 

sor. Milyen lépések történtek?  

 

Veres Imre polgármester: Az iskola átszervezése a július 25-i képviselő-testületi ülésen 

kerül megtárgyalásra. A helyi Pedagógus Szakszervezet titkára kérésére július 21-én 

egyeztető tárgyalás megtartására kerül sor. Július 20-án az előterjesztés anyaga kiküldésre 

kerül. Sajnos korábban nem megoldható, mivel a kajdacsi képviselő-testület döntését még 

nem ismerjük. 

 

Kishonti János képviselő: Sokat megy a busz üres járatban, ki fizeti meg azt a költséget? 

 

Veres Imre polgármester: Napi szinten történik az idősek szállítása – 7-8 fő- mind reggel, 

mind a délutáni órákban. 

Üresjáratként próbaút folyamán volt, melyet az ősszel megkezdődő diákszállítás céljából tett 

meg, az idő felmérése céljából. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Javasolná a busz bérbeadása vonatkozásában hirdetés 

megjelenését, ugyanis a környéken nem igazán van 20 fős autóbusz. Gondol itt Tolnatáj TV-

ben, újságban történő propagálásra. 

 

Dobri István képviselő: Az a visszajelzés, hogy nagyon magas a busz tarifája. Nem lehetne 

ezen módosítani? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Magas az amortizációja, így magas az önköltség. 
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Veres Imre polgármester: Civil egyesületekkel, illetve a környező településekkel már 

beszélt. De természetesen hirdetés formájában is megoldható a propagálás. 

 

Kishonti János képviselő: dr. Papp Tivadar helyett a Regős doktor úr fog helyettesíteni. A 

Jágerné Gerzsei Tündit nem lehetne alkalmazni? 

 

Veres Imre polgármester: az önkormányzat kapja a normatívát, és az önkormányzat köt 

szerződést az orvossal. Ha az orvos a saját asszisztenciájával meg tudja oldani, abban az 

esetben nem kel. A Regös doktor úrnak az a véleménye, hogy Ő ezt asszisztencia nélkül nem 

tudja ellátni. Személy szerint Ő azt kéri, hogy ha neki kell helyettesítenie, akkor szüksége lesz 

a mostani asszisztenciára. Hétfőn kerül sor tárgyalásra a háziorvosi munkakör betöltése 

vonatkozásában. 

 

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

nyilvános ülését 17.45 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

Kmft. 

 

        Veres Imre     dr. Sátor Vera 

                               polgármester           jegyző  


