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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: 

 

 

 

23/2017. (III.13.) önkormányzati határozat  
A lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadása 

24/2017. (III.13.) önkormányzati határozat Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi költségvetése 

25/2017. (III.13.) önkormányzati határozat Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

26/2017. (III.13.) önkormányzati határozat 
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2017. évi 

közbeszerzési tervének elfogadása  
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 1/2017.  

(III.14.) önkormányzati 

rendelete 

Az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről 

Hatályba lépésének 

napja:  

2017. március 15. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. március 13-án 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Nagydorog Nagyközség Önkormányzata tanácskozóterme  

7044 Nagydorog, Kossuth L.u. 81. 

 

 

Jelen vannak: Kovács György polgármester, 

   Balog Attila alpolgármester, 

Borbélyné Töttösi Ágnes, 

Feke Lajos, 

Hosnyánszki Jánosné, 

Kovács Márk 

Miczki Márton képviselők 

 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző 

     Príger József tanácsadó 

 

Kovács György: Tisztelettel köszönti a megjelenteket.  

 

Kovács György polgármester: A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az  

ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.  

Megkérdezi, hogy az írásos meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalását a képviselő- 

 elfogadja-e? 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

1/ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

2/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének  

megtárgyalása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

3./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 
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4./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének előterjesztése.  

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

  

5./ A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó:  Kovács György polgármester 

 

6./ Egyebek. 

 

 

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: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtására 

vonatkozó jelentést a képviselő-testület írásban megkapta.  

Az alábbi szóbeli kiegészítést teszi. 

Aláírásra került a gyepmesteri szerződés. Kétszer voltak kint és 4 db ebet befogadtak, melyről 

hivatalos jegyzőkönyv készült. 

14 nap áll a tulajdonosok rendelkezésére, hogy jelentkezzenek az ebekért, azt követően 

kutyamenhelyre kerülnek. 

Rózsa József által megvásárolandó földterületre vonatkozó adásvételi szerződés az aláírást 

követően kifüggesztésre került.  

Könyvtárosi pályázat ismételten kiírásra fog kerülni, mivel Végh Alex által benyújtott 

pályázat nem felelt meg a kiírásban foglaltaknak. 

 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására! 

 

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

következő határozatot hozza: 
 

23/2017. (III.13.  ) önkormányzati határozat  

a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról és a polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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2/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének  

megtárgyalása.  

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A Közös Hivatal tekintetében az irányító szervet az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és 

kötelezettségek Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét illetik meg 

illetve terhelik. Megkérdezi dr Sátor Vera jegyzőt, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van 

e szóbeli kiegészítése. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

 

Kovács György polgármester: Felkéri Hosnyánszki Jánosnét a PÜB elnökét, hogy 

ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését, és  a képviselő-testületnek egyhangúlag  

elfogadásra javasolja. 

 

Kovács György polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 

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

vélemény nem volt. 

 

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

szíveskedjenek. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

24/2017. (III.13.) önkormányzati határozat: 

 

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az előterjesztésben foglalt tartalommal 

elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testületek a Közös Hivatalban a béren kívüli juttatás (cafeteria) mértékét 

egységesen 200 000 forint összegben határozzák meg.  

3.  A képviselő-testületek megbízzák Nagydorog Nagyközség Polgármesterét, hogy a Közös 

Hivatal költségvetésének a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 
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4. A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

Határidő: 2017. 03.15. 

 

Felelős: Kovács György polgármester,  

a végrehajtásért: dr. Sátor Vera jegyző 
 

 

3./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Kovács György polgármester: A képviselő-testületnek a saját bevételi összegét, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit  - évente – legkésőbb a 

költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Tervezni nem tervezünk hitelfelvételt. 

Felkéri Hosnyánszki Jánosnét a PÜB elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság 

javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó előterjesztést és a képviselő-testületnek 

egyhangúlag  elfogadásra javasolja. 

 

Kovács György polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 

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

vélemény nem volt. 

 

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

szíveskedjenek. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

25/2017.(III.13.) önkormányzati határozat 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat egyes saját 

bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

három évre várható összegét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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4./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének előterjesztése.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Az Országgyűlés a 2016. évi XC. törvénnyel elfogadta 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényét. Költségvetésünk 

összeállításakor figyelembe vettük a költségvetési törvény előírásait. 

A Képviselő-testület első körben, 2017.02.15.-i ülésén már tárgyalta a tervezetet. 

Költségvetési tervezetünk tartalmazza a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal és a 

Nagydorogi Szivárvány Óvoda és Konyha költségvetését is. A költségvetési bevételek 

forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, 

továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1.1. melléklet tartalmazza. A bevételek 

és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 

önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 

1.4. mellékletek mutatják be. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai 

mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. Az 

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az 

adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 

4. melléklet tartalmazza.     Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési 

céljait az 5. melléklet részletezi.      Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások 

kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. Az 

önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet 

szerint részletezi. A megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri 

(közös)  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) 

létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, 

feladatonként a 9.1; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.2; 9.2.1; 9.2.2; 9.2.3; 9.3; 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3;  

mellékletek szerint határozza meg.  Megkérdezi Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt van e 

szóbeli kiegészítése? 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

Kovács György polgármester: Felkéri Príger József urat, hogy véleményezze a 

költségvetést. 

Príger József tanácsadó: A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított 

költségvetési szervek 2017. évi költségvetési tervjavaslatának tervezett főösszegét 

446 049 293 Ft-ban állapította meg. 

A 2017. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel, 

azaz adósságot keletkeztető ügylet tervezésére nem volt szükség.  

Az önkormányzat a 2016. december 31-én rendelkezésére álló költségvetési maradványának 

összege 97 374 109 Ft, melynek 84%-a tartalékként került figyelembe vételre. 

Véleménye szerint Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetési 

rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. 

Tartalma összhangban van a jogszabályi és szakmai követelményekkel. A bevételi és kiadási 

előirányzatok a jelenlegi adatok, információk alapján megalapozottak.  

A költségvetési tervjavaslatban figyelembe vett bevételek a számításba vett működési és 

felhalmozási feladatok kiadásainak fedezetét biztosítják, több évre kiható kötelezettségeket 

nem tartalmaz. 
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Megítélése szerint a rendelettervezet rendelet alkotásra alkalmas. 

      

Kovács György polgármester: Stabil a költségvetésünk. A mínusz előjelek a pályázatok 

végett mutatkoznak, de így is jelentős megtakarítás várható az év végére. 

Felkéri Hosnyánszki Jánosnét a PÜB elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság 

javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetését és a képviselő-testületnek egyhangúlag  

elfogadásra javasolja. 

 

Kovács György polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 

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

hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 7igen szavazattal, ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2017. március 15. 
 

  

5./ A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása.  

 Előadó:  Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: A közbeszerzésekről szóló törvény szerint az 

önkormányzatok, mint ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig 

éves közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 

Mivel a TOP-os pályázatok vonatkozásában még nem született döntés, ezért nem került a 

közbeszerzési tervben semmi feltüntetésre. Természetesen amennyiben az önkormányzat 

szempontjából a pályázatok vonatkozásában pozitív döntés lesz a közbeszerzési tervet 

módosítani kell. 

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

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

 

 

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

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

következő határozatot hozza: 

26/2017. (III.13.) önkormányzati határozat 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi közbeszerzési 

tervének elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét a jelen előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 
 

 

 

6./ Egyebek. 

 

Kovács György polgármester: A sportpálya területén a fakivágás a tervezettnek megfelelően 

halad. A befejezés határidejének napja március 17. Ez idáig a vállalkozó a szerződésben 

foglaltaknak megfelelően végzi a munkát. 

 

Kérdése a Képviselő-testület felé, hogy a sportpálya körül legyen e kerítés. Jogszabályilag 

nem kötelező. Drótkerítésben gondolkodott, melynek nem nagy a költségvonzata. 

 

Balog Attila alpolgármester: A pálya rendben tartása végett javasolná a kerítést. 

 

Miczki Márton képviselő: Célszerű lenne egy költségvetést összeállítani. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Talán rendezettebb lenne, ha lenne kerítés és a zárhatóság 

is fontos. 

 

Kovás György polgármester: Készítünk egy költségvetést, és tájékoztatni fogja a képviselő-

testület a várható költségekről. 

 

Előreláthatólag BM kiírás keretén belül ismételten lesz lehetőség útfelújításra vonatkozó 

pályázat benyújtására. Mivel a Vasvári utca végén autómosó építésére kerül sor és még 

nagyobb lesz a forgalom ezért arra gondolt, hogy Vasvári utcára és a Görgey utca egyirányú 

szakaszára lenne célszerű pályázatot benyújtani. 

 

Miczki Márton: Folyamatosan figyeli, hogy mikor nyílik meg a felület. 

 

Kovács György polgármester: Előzetes felmérés szerint a 15 millió forintból kivitelezhető is 

lenne a beruházás. 

 

Ravatalozó: Mint a Képviselő-testület előtt is ismert nem volt az önkormányzat nevén a 

terület. A mai napon készült el a széljegyzett tulajdoni lap, de mivel a hiánypótlást péntekig 

kellett volna benyújtani, így a JETA már nem tudta befogadni. Sajnálja, hogy így alakult, az 

önkormányzat részéről mindent megtettek az ügyintézés felgyorsítása érdekében..  
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Bízik benne, hogy a következő pályázati kiírásban ismételten lesz lehetőség ilyen jellegű 

pályázat benyújtására.  

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Gyerekek diétás étkeztetése ügyében keresték meg 

szülők.  Mivel nem tudjuk helyi konyha keretein belül megoldani a Paksról történő étel 

kiszállítás nem lenne kivitelezhető? 

 

Kovács György polgármester: Ki fogja finanszírozni? 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Részben a szülők, részben az önkormányzat. 

 

Kovács György polgármester: Az előző ülésen már tárgyalt róla a képviselő-testület, mely 

jegyzőkönyvbe is lett foglalva. Továbbá levélben megkeresés történt Hirt Ferenc 

országgyűlési képviselő felé, melyben kértem, hogy tárja a központi jogalkotók elé ezt a 

problémát, mivel nem csak egyedi eset, hanem több önkormányzatot is érint. A szülők 

részéről az önkormányzat felén ez idáig nem volt felajánlás, csak kérés. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Célszerű lenne a környező településekkel összefogni, és 

egy igényfelmérést készíteni. 

 

Kovács György polgármester: Mint mondta az Önkormányzat felé csak kérés történt. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Felvette a kapcsolatot a Melótex Kft. Junior 

konyhájával. Ők 14 féle allergén ételt készítenek. 

 

Kovács György polgármester: Az árak vonatkozásában is érdeklődtél? 

 

Borbélyné Töttös Ágnes képviselő: Igen, az ebéd díjából 345,- Ft+áfa-t a szülők, 266,- Ft + 

Áfa-t az önkormányzat finanszírozna. 

Ezen felül a tízórai és az uzsonna 90,- Ft/áfa. 

A szállítást az önkormányzatnak kellene megoldania. 

 

Kovács György polgármester: Ehhez szükség lenne egy plusz autóra és emberre. 

  

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Van autója az önkormányzatnak. Lehet, hogy az 

ombudsmanhoz fordulnak. 

 

Kovács György polgármester: Igen, de Nagydorogon is avval kerül kiszállításra az ebéd és 

így nem igazán férne bele az időbe a Paksról történő kiszállítás. Központilag hoztak egy 

rendeletet, hogy kötelező feladat, de a gyakorlatban történő kivitelezés nem ennyire egyszerű. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Paks is megoldja. 

 

Kovács György polgármester: Ha helyben lenne a konyha, akkor más lenne a helyzet. 

Személyre szabott ételek igénylésére lenne szükség. 

Továbbá elmondja biztosított volt, hogy a szülő bevigye az óvodába a gyermekének az ételt 

és így fél nap helyett egész napot tölthetett ott annak ellenére, hogy a finanszírozás csak fél 

napra lett megigényelve.  
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Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Előbb vagy utóbb kötelező lesz, tehát kell valami 

megoldást találni. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A jogszabály megalkotásra került, de ezt gyakorlatban 

kivitelezni nagyon nehéz. Több éves probléma és már nem egyszer tárgyaltak róla. 

Tettünk a szülő/ szülők felé egy engedményt. Nagydorogon is van olyan gyermek, akinek 

nagyon összetett étkezést kellene biztosítani.  Jelen esetben országos problémával állunk 

szemben. 

A NÉBIH is tartott ellenőrzést az óvodában, és szembesültek azzal, hogy a diétás 

kisgyermeknek biztosítva volt, hogy a szülő behozza az ételt. Tisztában vannak vele, hogy 

sok helyen ez a gyakorlat, de valójában nem tudnak tenni ellene semmit. 

Mint polgármester úr is mondta, történt megkeresés országgyűlési képviselő úr felé, hogy 

központilag próbálják szabályozni a felmerülő problémát.  

Lehet, hogy jövő évtől központosított konyha lesz, mely esetben elvileg megoldható lesz ez a 

probléma. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Pakson ez a cég látja el az óvodákat és iskolákat. Ő 

tolmácsolta a képviselő-testület felé a szülők kérését. 

 

Kovács György polgármester: Ő ez ügyben levélben is tájékoztatta a szülőt. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Mindenképpen megérne egy egyeztetést a környező 

településekkel. 

 

Kovács György polgármester: Minden gyermek étkeztetésének nem tudnak eleget tudni. 

Valószínű, hogy külön helyiségben kellene étkeztetni külön felügyelettel. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Azon felül külön éthordót kell biztosítani, amit nem lehet a 

többi tányérral, evőeszközzel együtt elmosogatni. 

 

Kovács György polgármester: Ha ezt bevállaljuk abban az esetben minden feltételnek meg 

kell felelnünk. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Pakson tapasztalta, hogy maga a szülő nem kérte azt, hogy 

külsős cégtől biztosítsák az étkeztetést, mert igazából ő tudja, hogy a gyermeke mit ehet. 

Véleménye szerint jobb lenne, ha a szülő saját maga készítené el az ételt. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Nem minden szülő tudja megoldani, mert az ideje nem 

engedi. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A szülő legyen az, aki elsőként a gyerekéért tegyen meg 

mindent. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Márti vedd fel a konyhával a kapcsolatot. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Már két évvel ezelőtt is beszélt velük. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Akkor ismételten keresd meg őket. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Már megpróbálta megoldani ezt a kérdést. 
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Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Lehet, hogy nem eléggé. 

A gyerekek ingyenes az étkeznek, a szociális étkeztetéshez is hozzá kell járulnia az 

önkormányzatnak.  

 

Kovács György polgármester: Mint már mondta is a szülők részéről eddig semmiféle 

hozzájárulásról nem volt szó, holott már a tavalyi évben megkezdődtek a tárgyalások. 

Gyerekek esetében személyre szabottan kell összeállítani az ételt, nem tudom, hogy a 

gyakorlatban ez mennyire kivitelezhető. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Első körben a szülőktől szakorvosi véleményre van 

szükség ahhoz, hogy fel tudja venni a kapcsolatot a konyhával. 

 

Kovács György polgármester: Be kell kérni a szakorvosi véleményeket, majd felvenni a 

kapcsolatot a konyhával, hogy azok alapján tudják e vállalni az ételek előállítását. 

Majd ezt követően tárgyaljanak róla ismét. 

 

Megkérdezi, hogy az egyebek napirendi pont keretén belül van e még valakinek kérdése, 

hozzászólása. 

 

Mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 

15.50 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

   polgármester                         jegyző 


