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

 

 

 

27/2017. (IV.03.) önkormányzati határozat  
Javaslat az intézményi térítési díjak 

megállapítására 

 

28/2017. (IV.03.) önkormányzati határozat  
Kölcsönszerződés megkötése a Duna 

Összeköt Egyesülettel 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. április 03-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Nagydorog Nagyközség Önkormányzat 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 

 

Kovács György polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

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

megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.  

Kéri, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokat fogadja el a képviselő-testület. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

1./ Javaslat intézményi térítési díjak megállapítására. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

2./ Kölcsönszerződés megkötése a Duna Összeköt Egyesülettel. (Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

1./ Javaslat az „Év rendőre” kitüntető cím adományozására. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 
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N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  

 

 

1./ Javaslat intézményi térítési díjak megállapítására.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás megküldte az 

intézményi térítési díjakra vonatkozó javaslatát. 

Az 1993. évi III. törvény 115.§. (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díj összege 

nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Tehát a térítési díj maximális összege az egy 

egységre jutó költség lehet, melyet nem kell csökkenteni a rá eső normatíva összegével.  

A kiküldött írásos anyagban láthatóak a Kistérség által javasolt intézményi térítési díjak  

a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és az Idősek Klubja vonatkozásában. 

A szociális étkeztetés díját 500,- Ft/napban, a házi segítségnyújtást 100,- Ft/ órában, az IK-t 

pedig a tavalyi évhez hasonlóan nulla forintban javasolom elfogadni. 

Az Idősek Klubja esetében a létszám fenntartását, illetve annak növelését is figyelembe kell 

venni, így elvileg félévkor elérjük a 20 fős átlagot.  

 

Miczki Márton képviselő: A szociális étkeztetés a tavalyi évhez képest 40 Ft-tal növekedne. 

Ebben az esetben az önkormányzatnak 6,- Ft-ot kellene hozzátenni? 

 

Kovács György polgármester: Nem, 248,- Ft-ot. 

 

Feke Lajos képviselő: Kéri Polgármester urat, hogy ismertesse a Paksi Kistérség által 

javasolt térítési díjakat. 

 

Kovács György polgármester: A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás kötelező 

feladat az IK nem.  Mint mondta az IK esetében szem előtt kell tartani a jelenlegi létszám 

megtartását, esetleges növelését, mert ha csökken akkor a bezárás is szóba jöhet. 

A szociális étkeztetés vonatkozásában az önkormányzatnak, amennyiben a képviselő-testület 

elfogadja az általa javasolt 500,- Ft-ot, 248/Ft/nap/fő-vel kell hozzájárulni. 

Tudomása szerint több településen nem is támogatják a szociális étkeztetést. A házi 

segítségnyújtás esetében maradna a 100,- Ft és ebben az esetben nem jelentene plusz 

költséget. 

Az IK esetében 2.194,- Ft/napról lenne szó, de mint már említette csak a nulla forint esetében 

tudjuk a létszámot fenntartani.  

Ha a Paksi Kistérségtől megérkezik az elszámolás lehet, hogy a szociális rendeletet is 

módosítani kell. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Egyeztetett Markó Anitával az ÖNO vezetőjével és az volt 

a véleménye, hogy 30,- Ft/ nap emelést még elbírnak az idősek. 

Mai naptól a konyhán a „B” menüt is bevezették, ami talán az idősebb korosztálynak 

kedvezőbb lesz.  A mennyiség jogszabályilag megszabott- miből mennyi adagolható-.  

Városokban az étkezés díja ennél magasabb, közel 1000,-Ft-ba kerül. 

 

Kovács György polgármester: A 40,- Ft nem egy akkora összeg, amit ne lehetne elbírni. 

 

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

hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 
 

27/2017. (IV.03.) önkormányzati határozat 

javaslat az intézményi térítési díjak megállapítására 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi intézményi térítési 

díjakat javasolja Paks Város Önkormányzata Képviselő testületének elfogadásra: 

 

a) Szociális étkeztetés: 500,- Ft/nap 

b) Házi segítségnyújtás: 100,- Ft/óra, 

c) Idősek Klubja: 0,- Ft/nap 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

2./ Kölcsönszerződés megkötése a Duna Összeköt Egyesülettel.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A Duna Összeköt Egyesület (7045 Györköny, Fő u. 494.) a 

mellékelt levélben kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mint az Egyesület tagjához. Mint 

a kérelemben olvashatjuk adódott egy kis pénzügyi probléma a működési finanszírozás terén. 

A jogszabályi feltételek alapján az Önkormányzat nyújthat tagi kölcsönt, természetesen nem 

nulla forintért. Az Egyesület a kölcsön összegét a szerződés aláírásának napján érvényes 

jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamattal növelten köteles visszafizetni. 

A kölcsönszerződés a jogszabályi feltételeknek megfelel. Úgy gondolom, hogy van elég 

tartalék a költségvetésünkben és nem jelent gondot a két hónapra történő kölcsön nyújtása. 

Központilag kicsit későn indult meg a finanszírozás a leader felé. Kuti Imréné elnök 

megbízható, már az ő személye garancia a visszafizetésre. 

 

Miczki Márton képviselő: Az Egyesület 2017. áprilisában nyújthat be ismét fizetési 

kérelmet, melyben visszamenőleg 2016. évben 7 hónap, illetve 2017. évben 4 hónap költségei 

kerülnek elszámolásra. A mai nappal megnyílt a felület és elkezdték a kifizetési kérelmet 

elkészíteni. Az elbírálás 30 napon belül megtörténik és így 11 hónapnak megfelelő összeggel 

fog az Egyesület rendelkezni. 

Egyben bejelenti, hogy érintettsége lévén nem kíván részt venni a szavazásban. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Ha nincs működésre pénz, tehát nincs a számlátokon 

pénz akkor mi a garancia? 

 

Kovács György polgármester: Maga, aki aláírta az a garancia. 
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Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Ő nem helyesli, nem támogatja. 

 

Kovács Márk képviselő: Huszonegy település tagja az egyesületnek. Tizenegy hónapja nem 

rendelkeznek pénzzel, és már a múltban is szükségük volt hitel, tagi kölcsön felvételére. 

Sikerült ezeket visszafizetni? Mert ha igen az már egy pozitívum. A szerződésben az lett 

belefoglalva, hogy ez egy egyszeri alkalom. De ha elfogy a pénzük, akkor újra hitelezni kell 

nekik. 

 

Kovács György polgármester: Mi nem fogunk, mert azt a szerződésben kikötöttük. Ha 

rendszeresen kölcsönöznénk az már jogszabályba ütközne. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Miért nem tudnak felvenni újabb hitelt, miért az 

önkormányzathoz fordulnak? Vagy miért nem másik önkormányzathoz? A bérleti díjat 

Györkönynek fizetik. 

 

Miczki Márton képviselő: Látható, hogy 7 plusz 4 hónap költségei még nem kerültek 

elszámolásra. Miért pont Nagydorog?  Felmerült, hogy még egy kisebb összeg kellene, hogy 

áthidaljuk ezt az időszakot. Ezt követően megkereste Polgármester urat, Ő azt mondta, hogy 

nem zárkózik el, de természetesen a képviselő-testület fog ez ügyben döntést hozni. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Az elnökhelyettes nem a németkéri Polgármester 

Asszony? 

 

Miczki Márton képviselő: De igen. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: A Polgármester Asszony miért nem fordul/fordult a 

saját Önkormányzatához ezzel a kéréssel? 

 

Kovács György polgármester: Az a kérése, hogy képviselő úr arra adjon választ, hogy ami 

eddig volt tagi kölcsön ugye visszafizetésre került. 

 

Miczki Márton képviselő: Eddig még nem. Ha megkapják a 11 hónapot, akkor fog 

elszámolásra kerülni a többi kölcsön is. 

 

Kovács György polgármester: Tehát akkor még az sem került visszafizetésre. 

Meglátása szerint Nagydorog költségvetése sokkal stabilabb, mint a környező településeké. 

Talán ezért is történt Nagydorog felé a megkeresés. 

 

Kovács Márk képviselő: Gondolom Nagydorog is fizet tagdíjat?  
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Miczki Márton képviselő: Igen fizet. 

 

Kovács Márk képviselő: Jelenleg 12.606.000,- Ft a tartozás. Ha Nagydorog ad most 2 millió 

forintot, akkor marad még durván 10 millió forint. Ebbe az összegben ad/adott még valaki 

Nagydorogon kívül? 

 

Miczki Márton képviselő: A 12.606.000 forint egy központi költségvetésből származik. 

Nekünk van egy támogatói határozatunk, amiben 52 millió forint van megítélve az 

egyesületnek és ebből időarányosan a 11 hónapra 12.606.000 forintot igényelhetünk meg. 

Ezzel az összeggel kb. kettő hónapon belül rendelkezni fog az egyesület, de lehet, hogy előbb. 

 

Kovács Márk képviselő: Tehát rajtunk kívül, akkor mos más nem nyújt hitelt. 

 

Miczki Márton képviselő: Jelenleg nem. 

 

Kovács Márk képviselő: Másik 20 tag ezek szerint nem gondolkodik úgy, mint Nagydorog. 

Persze valószínű, hogy van, aki nem tud segíteni, mert nem olyan stabil a költségvetése. 

 

Miczki Márton képviselő: A kölcsön kérése nem úgy történt, hogy küldtünk egy kör e-mailt, 

hanem irányítottan megkérdeztünk egy tagot. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Úgy tudja, hogy évek működési problémája van az 

egyesületnek. 

 

Miczki Márton képviselő: Évek óta nem, csak az elmúlt 11 hónapban volt probléma. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Nem lehetne visszafogni a költségeket? Pl. tiszteletdíjak 

kifizetését. 

 

Miczki Márton képviselő: Szerinte közel 2 éve már nem veszik fel a tiszteletdíjat. 

 

Borbélyné Töttösi Ágnes képviselő: Nem látja biztosítottnak a 2 millió forint visszafizetését. 

 

Kovács Márk képviselő: Arra vonatkozóan van valami biztosíték, hogy az egyesület 

megkapja ezt a pénzt. 

 

Miczki Márton képviselő: Igen a jóváhagyott támogatói okirat. 

 

Kovács Márk képviselő: Ez esetben biztos, hogy két hónapon belül vissza tudják fizetni a 

kölcsönt. 
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Kovács György polgármester: Ugyanaz, mint az önkormányzatnál pályázat esetében, 

amikor megvan a támogatói okirat, csak még nem került átutalásra a pénz. 

Ő az elhangzottak után is azt javasolja, hogy adják meg a tagi kölcsönt az egyesület részére. 

 

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 az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

1 fő képviselő nem szavaz 

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

határozatot hozza: 

 

 

 

28/2017. (IV.03.) önkormányzati határozat 

Kölcsönszerődés megkötése a Duna Összeköt Egyesülettel 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület az előterjesztés mellékletében 

foglalt tartalommal kölcsönszerződést köt a Duna Összeköt Egyesülettel. 

 

2. A képviselő-testület a szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

Kovács György polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a JETA által kiírt 

pályázatok elbírálásra kerültek. 

A kerékpárút kialakítása és a Nagydorogi Közösség Ház építési engedélyezési tervére 

vonatkozó pályázatok kedvező elbírálásban részesültek. 

A LORD zenekar fellépési díjának finanszírozására vonatkozó pályázatot a már aláírt 

szerződés miatt elutasították. Nem csak Nagydorog esetében volt ez probléma, ezért ha 

jövőben sor kerül ilyen jellegű pályázati kiírásra változtatni fognak a feltételeken. 

A Ravatalozóra vonatkozó kizárást már az előző képviselő-testületi ülésen ismertette. 

 

A Paks és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer hosszú távú fenntarthatóságának 

érdekében elengedhetetlenül szükségessé vált más nagyobb rendszerekkel történő 

integrációja. 

Az integráció végrehajtására két alternatíva állt a Társulás előtt- Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Rendszer, ahol az üzemeltető a Vertikál Nonprofit Zrt. ( ( Polgárdi 

központtal) 

valamint a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program, hol az üzemeltető a Dél-Dunántúli 

Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ( Kaposvári központtal ) 

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Kft-vel a tárgyalások elkezdődtek. Ettől függetlenül a 

szolgáltatást továbbra is a Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. végezné. 

 

A Szennyvízberuházással kapcsolatban az Európai ÁSZ által ellenőrzést történt, mely során a 

közbeszerzés lefolytatásában szabálytalanságot állapítottak meg. Jogorvoslattal éltünk, mely 
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elutasításra került A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkártól megérkezett a Nagydorog 

Nagyközség szennyvíztisztítása című projekt ügyében szabálytalansági eljárás lezárásáról, 

mely alapján a Számvevőszék azon a véleményen van, hogy a projektnél sérült az egyenlő 

elbánás alapelve, mikor a kedvezményezett nem tett eleget a kiegészítő információkérésnek.  

Ez alapján az Önkormányzatnak a megállapított 2.835.393,- forintot ki kell fizetnie. Ezt 

követően felvette a kapcsolatot az ügyvéd úrral, és az átutalást követően a közbeszerzést 

végző cég felé visszkeresetet nyújt be. 

 

Tájékoztatás végett szeretné felkérni Hosnyánszki Jánosné képviselőt/intézményvezetőt, 

röviden ismertesse, hogy mit tudott intézni a diétás étkeztetés vonatkozásában. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő/intézményvezető: Az előző képviselő-testületi ülés után 

felvette a kapcsolatot a Melótex Kft-vel. Mint képviselő asszonynak őneki is elmondták, hogy 

14 féle allergénre tudnak kínálni diétás étkeztetést. Érintett kislány esetében teljes natúr 

étkeztetést kell biztosítani, melyet így telefonos elmondás alapján nem tudnak vállalni. 

Kérték, hogy írásos formában történjen feléjük megkeresés ez ügyben és ők írásban konkrét 

válaszokat fognak adni. Részéről ez az írásos megkeresés március 17-én elküldésre került, 

melyre válasz még nem érkezett. 

Ismételten felhívta őket telefonon. A válaszadás vonatkozásában kértek még egy kis türelmet. 

 

Kovács György polgármester: Mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a 

polgármester a képviselő-testületi ülést 15.30 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

   polgármester                         jegyző 


