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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: 

75/2011.(IX. 12.) önkormányzati határozat  

 
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról és a polgármesternek a két 

ülés között végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

76/2011.(IX. 12.) önkormányzati határozat  

 
az önkormányzat I. féléves 

gazdálkodásáról szóló beszámolója  

 

77/2011.(IX. 12.) önkormányzati határozat  

 
az önkormányzat 2011. évi 

költségvetéséről szóló 1/2011 ( II.28 ) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló önkormányzati rendelet tervezet 

elutasításáról 
78/2011.(IX. 12.) önkormányzati határozat  

 
a könyvtárosnak a könyvtár 

tevékenységéről készített beszámolója 

elfogadásáról  

 

79/2011.(IX. 12.) önkormányzati határozat  

 
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítványhoz pályázat benyújtása KEOP-

1.1.1/09-11-2011-0003 azonosítószámú, 

„Paks és térsége hulladékgazdálkodási 

rendszer” pályázat önrészének 

biztosítására. 

 

80/2011.(IX. 12.) önkormányzati határozat  

 
a Pénzügyi Bizottság tagjának 

megválasztása tárgyában  

 

81/2011.(IX. 12.) önkormányzati határozat  

 
„Nagydorog, helyi védelem alatt álló 

rendőrségi funkciót ellátó épületének 

tetőfelújítása, a cserépfedés, bádogos 

szerkezeteinek és egyedi méretű 

nyílászáróinak cseréje, valamint 

akadálymentes feljáró kiépítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás nyertesének 

kiválasztása. 
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 11/2011. 

(IX.13.) önkormányzati 

rendelete 

 

A szociális ellátásokról 

szóló 5/2009. ( III.30.) 

ÖR. rendelet 

módosításról. 

 

Hatályba lépésének 

napja: 2011. október 1. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2011.szeptember 12-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,  

Hosnyánszki Jánosné, 

Kishonti János,  

Jankovics Lászlóné, 

Szabó J. Csabáné képviselők   

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző 

     Főfai Mirtill könyvtáros 

     Sági János PÜB tagjelölt 

 

Veres Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket. A képviselő-testület ülését megnyitja, 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen 

van. Dobri István képviselő távolmaradását előzetesen bejelentette. 

Javaslatot tesz az írásban megküldött napirendi pontokra, továbbá a 8.1 napirendi pont 

megtárgyalására. 

 

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

a szóban javasolt előterjesztés 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 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

N A P I R E N D :  

 
1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, a két 

ülés között végzett tevékenységről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2./ Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásának helyzetéről.  

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. 

(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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4./ A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.30.) ÖR. rendelet módosítása.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5./ Beszámoló a könyvtáros tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Főfai Mirtill könyvtáros 

 

6./ Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtása KEOP-

1.1.1/09-11-2011-0003 azonosítószámú, „Paks és térsége hulladékgazdálkodási 

rendszer”  pályázat önrészének biztosítására. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó:  Veres Imre polgármester 

 

7./ A Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása. ( Írásos 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.  

 

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, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

75/2011. (IX. 12.) 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 
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2./ Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásának helyzetéről.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-

ának (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első 

félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési 

koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a 

helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzat - költségvetési 

előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének 

alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. 

Az Önkormányzat költségvetésének 2011. I. félévi helyzetéről készített beszámoló bemutatja 

a helyi önkormányzat – beleértve az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szervek – előirányzatainak alakulását. 

Az önkormányzat szintű előirányzatokról valamint a teljesítésről az 1. sz. melléklet nyújt 

információt. 

Az intézményenkénti bontás a 2/1., 2/2., 2/3., 2/4., 2/5. sz. mellékletekben található. 

A beruházási, felújítási kiadások a 3. sz. mellékletben. 

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege a 4/a. sz. 

mellékletben. 

Az önkormányzat fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege a 4/b. sz. 

mellékletben található. 

Az önkormányzat kiadási előirányzatai feladatonként az 5. sz. mellékletben található. 

Központosított előirányzatoknál prémiumévek támogatás jogcímen 1.019 e Ft 

pótelőirányzatot kaptunk. Egyéb központi támogatás címen 2.685 e Ft érkezett mely a 

bérkompenzáció és annak járulékai voltak. 

A bevételek 39,6 % - ban, a kiadások 37,5 %-ban realizálódtak.  A bevételek a tervezettnél 

2,1 %-tal voltak magasabbak az első félévben, melynek az oka a kiegyenlítő, függő, átfutó 

tételek, valamint a beruházások megkezdésének későbbi időpontra történő csúszása. 

Fontos szem előtt tartani, hogy a takarékos és odafigyelő gazdálkodásnak köszönhetően a 

működés jó irányban halad és a terv, a megfelelő gazdálkodás fenntartható. 

Felkéri Bot Sándorné pénzügyi ügyintézőt amennyiben szóbeli kiegészítése van tegye meg. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A kiadási jogcímeknél függő kiadásként szerepel  a 

2011. I. félévi teljesítésnél 15 923 ezer forint, melyet a 3995 ezer forint működési többlet 

bevétel és a 11 928 ezer forint felhalmozási többletbevétel eredményez a mérleg egyezőség 

végett. Ennek oka, hogy bizonyos bevételek a beruházás terén megtörténtek, viszont maga a 

beruházás az I. félévben nem valósult meg. 

A 2011. I. félévi házilagos költség felosztása megtörtént szakfeladatokra történő 

megbontásban, továbbá a bérkompenzáció szakfeladatonkénti felosztása is kormányzati 

hatáskörben. Az 1. számú melléklet felhalmozási célú pénzeszközök átvétele sorban a 20 909 

ezer forint a Víziközmű Társulat pénzeszköz átadását tartalmazza. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A 4/A és a 4/B táblázatoknál a pénzösszegek vonatkozásában 

nincs megjelölve, hogy ezek az adatok ezer forintban készültek. Nem mindegy, hogy 

forintban vagy ezer forintban beszélünk. 

Ha jól tudja, akkor az elemi költségvetést is meg kell tárgyalni. 
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dr. Sátor Vera jegyző: Az elemi költségvetést nem kell, csak a rendelet módosítást. De 

természetesen bármikor megtekinthető, és felmerülő kérdések vonatkozásában is szívesen 

válaszolnak. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A Szociális Alapszolgáltatási Központnál a működési 

bevételek összege növekedett. Miből adódik? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Az áthúzódó tételekből. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A Nagydorogi Cigány Kisebbségi Önkormányzat az I. 

félévi teljesítésben kimutatottak szerint már túllépte a keretet. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A plusz keret 2010. évről áthúzódó tétel. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A 4/B táblázatban az intézményi beruházás mit takar? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A 3. számú táblázat magyarázatot ad a kiadásokra. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Megköszöni a házilagos brigádra vonatkozó külön 

kimutatást. 

 

Kishonti János képviselő: Jankovics Lászlóné képviselő asszonnyal egyetértve nagyobb 

figyelmet kéne fordítani az adatok közlésére, gondol itt a 4/A, 4/B táblázatokra a forintra és 

ezer forintra. 

Továbbá a félévi beszámolót elolvasva az alábbi kérdésekre szeretné választ kapni: 

- Miért működési bevételként szerepel a környező településektől a fogászati székre 

kapott hozzájárulás összege. Ezt a kérdést már az előző rendeletmódosítás esetében is 

feltette, de nem kapott rá elfogadható választ. 

- Mivel az előző bevétel nem jó helyen szerepel, ebből következik, hogy a 4. számú 

mellékletben sem a működési hitelfelvétel, sem a felhalmozási hitel felvétel összege 

nem jó. Mikor és hogyan lesz javítva? 

- A hitelek, kölcsönök kiadásainál az 1. számú mellékletben működési hitelek 

kiadásainál szerepel az előirányzatban és teljesítésben az adat, a 2. számú mellékletben 

viszont a felhalmozási hitelek kiadásainál. Melyik a jó? 

- A szöveges beszámolóból kitűnik, hogy az alapszolgáltatási Központtal kapcsolatos 

támogatásértékű kiadások még nem lettek rendezve. Miért ? 

- A megszűnő intézményeknél az előirányzatokat és a létszámadatokat is rendezni 

kellene. Ez mikorra várható? 

- A beszámolóban 5 162 ezer forint szerepel normatív állami változás emelkedéseként 

az 1. számú mellékletben. A rendelet módosítás indoklásában  5 163 ezer forintról 

írnak, a táblázatban pedig itt is 5 162 ezer forint szerepel. Melyik a jó? 

- CKÖ bevétele 210 ezer forint, félévig a kiadásuk 297 ezer forint, miből költöttek? 

A feltett kérdéseire írásban kér választ. 

 

Továbbá az előző költségvetéshez képest a bérkompenzáció beépítésre került! 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A múltkori ülésen már szó volt róla, hogy a 

bérkompenzáció kormányzati hatáskörben fog megtörténni az I. féléves beszámolóban. 

A feltett kérdésekre írásban meg fog válaszolni. 
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Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Az 1. számú táblázatban nincs hitel feltüntetve. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A rulirozó hitel csak a zárszámadáskor kerül 

kimutatásra. A kamattal viszont számolni kell, és hogy egyértelmű legyen, ezért került sor 

külön kimutatásra. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Ez azt jelenti, hogy meg lett becsülve a hitel 

nagysága és arra vonatkozóan lett kamatszámítás elvégezve? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: 2010. év végén a fennálló hitel összege 25 262 799,- Ft 

volt. 2011. évben a várható kamat 5 250 ezer forint, mely a hitelállomány változásának a 

függvénye. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési 

kiadásánál a módosítás 57 297 ezer forint, még a teljesítés 7 445 ezer forint. Mi ennek az oka? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A beruházásokból adódik, mivel az idei évben nem 

kerültek megvalósításra. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A Széchényi Sándor Általános Iskolánál ( Kajdacs) 

a dologi kiadásoknál a módosított előirányzat 15 505 ezer forint, az I. félévi teljesítés 10 230 

ezer forint. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A kajdacsi iskola gáztartozásából adódik, ugyanis egy 

nagyértékű számláról ( hátralék ) van szó. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Házilagos költségfelosztást nem érti. Valójában kire 

vonatkozik? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A házilagos brigádra vonatkozik. Valójában a költségek 

könyveléséről van szó. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Hol van ez betervezve a 2011 évi költségvetésben? 

Van külön szakfeladat? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A 611-es számlán. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Vannak a tervezéshez kapcsolódó szakfeladatok. Pl. a Lánczos István 

és a Miklós János esetében a Város és községgazdálkodás. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Nem hiába kérte el a szakfeladatokra vonatkozó könyvet. 

Mint már mondta is, olyan kevés a létszám a képviselő-testületben, hogy mindenki részt 

vehetett volna a Pénzügyi Bizottságban és nem itt jelentkeznének az alapvető problémák. 

Amíg nem ért bizonyos kimutatásokat, addig nem fogja azt mondani, hogy Ő ezzel egyetért. 

Nem volt számára ezidáig tisztázott, hogy őt szeretettel fogadják a hivatalban, ha valami 

kérdése van. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Úgy érzi, hogy Ő mindig segítőkész volt, és amiben nem tud segíteni, 

megkéri a kollégáit. 
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Jankovics Lászlóné képviselő: Van a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás. Végül is nem 

nagy összegről van szó, de nézve a kódot, olyat talál, hogy zöldterület kezelés. Mivel 1-es 

kódról van szó, ez alaptevékenységet jelent. Ez valójában mit takar? Azt hogy a parkok 

zöldfelületek? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az elemi költségvetésből lehetne konkrét választ adni. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: De még mindig nem tudja, hogy hol van a házilagos brigád? 

Különböző területeken felosztásra került? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Százalékos arányban történik a felosztás meghatározott 

szakfeladatokra, így készül az elemi költségvetés. Év közbeni teljesítéskor belső rendező 

tételként kerül lekönyvelésre. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A kiadások különböző szakfeladaton szerepelnek, és év 

közben kerülnek oda könyvelésre ahol a tényleges munkák folytak. 

Az 1 829 ezer forint volt az összes kiadás a házilagos brigádnál? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Igen. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A dologi kiadás is itt jelenik meg? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Igen, de csak az, amit itt használnak fel. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Két ember van ténylegesen a házilagos brigádban. A Szűcs 

István az hol van? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A Szűcs István közalkalmazott. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Hol van megtervezve a bérük? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Közvetett költségen. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mint házilagos brigád, nem szerepel a költségvetésben. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Tehát a költségtervezéshez az intézmények jelzik a várható 

igényeiket és ez alapján kerül megállapításra egy összeg, mely évközben az elvégzett munkák 

arányában felosztásra kerül. 

 

Kishonti János képviselő: Az 5. számú melléklet egy mintatáblázat? Ugyanis a tavalyi évre 

szól, a dátum feltüntetése alapján. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Nem 2011. I. félévre 

 

Kishonti János képviselő: Abban az esetben a dátum nem jó. 

Továbbá szerepel, hogy az ingatlan hasznosítás 2900 ezer forint, ami az Ő olvasatában azt 

jelenti, hogy van egy ingatlan, ami értékesítésre került. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Beszélünk hasznosításról és beszélünk eladásról. 
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A hasznosítás azt jelenti, hogy az ingatlan az önkormányzat tulajdonában marad- melynek 

vannak anyagi vonzatai-, míg az eladás értékesítést jelent. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Milyen jellegű kiadás lehet az ingatlan hasznosítás során? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Felújítás. pl. orvosi rendelő. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az önkormányzati jogalkotásnál kimutatásra került 1 241 

ezer forint. Ez mit takar? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A képviselői tiszteletdíjak költségeit. Az ideit, illetve a 2010. IV. 

negyedévit. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A beszámolóban beszélünk Művelődési Központ 

tevékenységéről közművelődési és a könyvtári tevékenységről és sportlétesítményről. A 

sportlétesítmény a sportcsarnokot jelenti? 

Ugyanis a szakfeladat nem ezt írja. A másik kettőt el tudja fogadni. 

Nem érti, hogy miért kell három felé könyvelni. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Van a művelődési központ, a kistornaterem és a 

sportpálya. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő:  Csak ott maga a kiadás 6200 ezer forint, a személyi juttatás 

1300 ezer forint és a dologi kiadás 4500 ezer forint és ez ugyanígy szerepel a művelődési 

központnál is, és a könyvtár is külön fel van tüntetve. 

A futballcsapat pedig már nem is működik. 

 

Kishonti János képviselő: A három egységnél kimutatott terv: 16 100 ezer forint 

A mostani állás szerint 7 500 fel is lett használva. Hova? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Képviselő úr által feltett kérdések 15 napon belül írásban 

megválaszolásra kerülnek. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Nem lenne célszerű rendkívüli testületi ülés összehívása? 

 

Veres Imre polgármester: Nem, mindezekre a kérdésekre az írásos válaszadás meg fog 

történni. 

 

Kishonti János képviselő: A Pénzügyi Bizottság a megyén három héttel előbb megtárgyalta 

a költségvetést és ebből kifolyólag ki lehetett védeni az ilyen jellegű problémákat. 

 

Veres Imre polgármester: A következőkben a költségvetéssel kapcsolatos előterjesztéseket a 

Pénzügyi Bizottság korábban meg fogja tárgyalni, melyre hivatalos lesz a képviselő-testület 

is. 

Megkéri Szabó J. Csabánét a Pénzügy Bizottság alelnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát. 

 

Szabó J. Csabáné PÜB alelnöke: A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolja a 2011. I. félévi beszámolót. 
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Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy van e még valakinek hozzászólása, kérdése, 

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

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

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1  tartózkodással és 2 ellenszavazattal a következő 

határozatot hozza:  

 

76/201l. (IX.12..)önkormányzati határozat 

az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat I. féléves 

gazdálkodásáról szóló beszámolót nem fogadja el. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

3./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. 

(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az eredeti költségvetés 1 179 317 e Ft főösszeggel és 99 964 e Ft 

forráshiánnyal került elfogadásra. 

A  I. Rendeletmódosítás után a költségvetési főösszeg 756 505 e Ft, a működési forrás hiány 

27 549 e Ft, a felhalmozás forráshiány 12 304 e Ft, 

A  II. Rendeletmódosítás után a költségvetési főösszeg 765 393 e Ft, a működési forrás hiány 

26 780 e Ft, a felhalmozás forráshiány 12 304 e Ft, 

Az előirányzat módosítások kormányzati és intézményi hatáskörben történtek. A kormányzati 

módosítások bért, járulékot és támogatásokat érint. Az intézményi 2010. évi áthúzódó januári 

kifizetést. Az előző rendeletmódosításhoz képest a változások:  

 

Bevételi főösszeg változás (Nettó) összesen:         +       8.888 e Ft 

 

Kiadási  főösszeg változás (Nettó) összesen:         +     8.888  e Ft 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A rendelet módosítás vonatkozásában a kiegészítő 

mellékletek elkészítése ismételten megtörtént. Elmondja továbbá, hogy az 1. számú 

mellékletnél az 5250 ezer nem hiteltörlesztést takar, hanem a várható kamatot. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Az 1. számú mellékletnél az önkormányzati szintű 

létszámadatok hiányoznak. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Lemaradtak a számadatok. Megegyezik az I. félévi 

beszámoló létszámadataival. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A létszámok és a forintösszegek feltüntetése, megjelölése 

legyen pontos, mert abból félreértések adódhatnak. Nem mindegy, hogy ezer forint, vagy 

millió forintról van szó. 

 



 12 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Az adatszolgáltatás mindig ezer forintban történik. 

 

Szabó J. Csabáné PÜB alelnöke: A Pénzügyi Bizottság a Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. ( II.28. ) önkormányzati rendelet 

módosítását egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy van e még valakinek hozzászólása, kérdése, 

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

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjenek! 

        

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 3 ellenszavazattal 

az alábbi határozatot hozza: 

 

77/2011. (IX. 12.) önkormányzati határozat  

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011 ( II.28 ) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezet elutasításáról 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011 ( II.28 ) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét elutasítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős. veres Imre polgármester 

 

 

4./ A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.30.) ÖR. rendelet módosítása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Veres Imre polgármester: Az Országgyűlés 2011. július 11-én megalkotta a 

közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvényt, mely 2011. szeptember 1. napjától hatályos. A 

módosítások az aktív korúak ellátását érintették. A változásokhoz hozzá kell igazítani az 

érintett önkormányzati rendeleteket. Megkéri jegyzőnőt, hogy amennyiben szóbeli 

kiegészítése van tegye meg. 

dr. Sátor Vera jegyző: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy van e valakinek hozzászólása, kérdése, 

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

Kéri, hogy a mellékelt rendeletet megvitatni és megalkotni szíveskedjenek! 

 

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

rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2011. (IX.13. ) önkormányzati rendelete 

A szociális ellátásokról szóló 5/2009. ( III.30.) önkormányzati rendelet módosításról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. október 1. 
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5./ Beszámoló a könyvtáros tevékenységéről. 

 Előadó: Főfai Mirtill könyvtáros 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Főfai Mirtill könyvtárost, amennyiben szóbeli 

kiegészítése van tegye meg. 

 

Főfai Mirtill könyvtáros: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy október második felében 

kerül sor a könyvhétre. Lesz egészségnap, valamint hagyományőrző ételek bemutatása. 

 

Kishonti János képviselő: Több településen megrendezésre került pl. rétes fesztivál. Tervez-

e valami hasonló rendezvényt Nagydorogon? 

 

Főfai Mirtill könyvtáros: Szeptember 23-án kerül sor lángos sütésre. 

Egyúttal a lakosság által beszállított könyvek értékesítésére is. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: A fesztiválok szervezése nem a könyvtáros feladata. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Tehát az eladott könyvek értéke nem a könyvtár 

bevételét fogja képezni, hanem a könyvek tulajdonosát? 

 

Főfai Mirtill könyvtáros: Igen. Célja végül is az lakosság becsalogatása a könyvtárba, és 

ezáltal az olvasói kör bővítése. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Célszerűnek tartaná egy doboz kihelyezését azon 

célból, hogy a könyvek tulajdonosai a bevételüket a könyvtár könyvállományának bővítésére 

felajánlhassák. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Bármilyen érdemi dolgot meg kell ragadni, hogy 

becsalogassák az embereket a könyvtárba. 

 

Veres Imre polgármester: Megköszöni a könyvtáros munkáját. 

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

kérdése, véleménye? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

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

szíveskedjenek! 

 

78/2011. (IX. 12.) önkormányzati határozat  

a könyvtárosnak a könyvtár tevékenységéről készített beszámolója elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Főfai Mirtill könyvtárosnak 

a könyvtár tevékenységéről készített beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős. Veres Imre polgármester 
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6./ Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtása KEOP-

1.1.1/09-11-2011-0003 azonosítószámú, „Paks és térsége hulladékgazdálkodási 

rendszer”  pályázat önrészének biztosítására.  

 Előadó:  Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2011. évben 

kiírta pályázatát, melyben Európai Uniós pályázatok önrészének kiegészítésére lehet 

támogatást igényelni. A támogatás mértéke a pályázat önrészének 65 %-a. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata a Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer 

kiépítés pályázatának önerő kiegészítésére nyújtotta be támogatási igényét. 

A projekt pénzügyi ütemezése az alábbiak szerint alakul: 

           Ft 

Megnevezés 2011 2012 2013 Összesen 

Saját forrás 25.463 12.919.725 234.153 13.179.341 

Igényelt alapítványi 

támogatás 47.288 23.993.772 434.855 24.475.915 

KEOP támogatás 193.349 98.105.134 1.778.025 100.076.508 

Összesen: 266.100 135.018.631 2.447.033 137.731.764 

 

 

Kishonti János képviselő: A nagydorogi önkormányzat már befizette az 50 millió forintot. 

 

Veres Imre polgármester: Nem, ezidáig még semmi nem lett befizetve. A képviselő-testület 

2010. évben elfogadta, hogy 50 millió forintba kerül az önkormányzatnak ez a hulladék 

feldolgozó, és az ehhez szükséges önerőt biztosítja. 

Utána módosításra, azaz csökkentésre került a fenti összeg 37 millió forintra, ebből eredően 

az idei évben 73 ezer forint saját önerőt kellett volna befizetni, de még ez nem történt meg.  

A táblázatból kitűnik, hogy éves megbontásban milyen kötelezettségeink lesznek. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mire lejár a KVG-vel a szerződése az Önkormányzatnak arra 

az időpontra elkészül a Paksi Hulladék feldolgozó? 

 

Veres Imre polgármester: Igen elkészül. 

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

kérdése, véleménye? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 
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79/2011. (IX.12.) önkormányzati határozat 

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtása KEOP-

1.1.1/09-11-2011-0003 azonosítószámú, „Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer” 

pályázat önrészének biztosítására. 

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

Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz KEOP-1.1.1/09-11-2011-0003 

azonosítószámú, „ Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer” elnevezésű 

pályázat önrészének támogatására. A támogatás mértéke a pályázat önrészének 65 %-

a, azaz 24.475.915 Ft. A szükséges kiegészítő saját erőt, azaz 13.179.341 Ft-ot az 

önkormányzat éves költségvetési rendeleteiben 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:   azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

7./ A Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása.   

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Az érintett hozzájárult a napirendi pont nyilvános ülésen történő tárgyalásához. Hozzájáruló 

nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Mivel a Pénzügyi Bizottság korábbi tagja, Domonkosné Hadi 

Éva 2011. szeptember 1. napjától köztisztviselői kinevezést kapott, a Pénzügyi Bizottságban 

betöltött tisztségével jelenlegi jogviszonya összeférhetetlenné vált volna. Az 

összeférhetetlenség megelőzése érdekében Domonkosné Hadi Éva 2011. augusztus 31. 

napjával a bizottsági tagi tisztségéről lemondott. Mindezek miatt a háromtagú Pénzügyi 

Bizottság új tagját meg kell választani. 

A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot választ. 

Ugyanezen jogszabály 24. §-ának (1) bekezdése szerint a bizottság elnökét és tagjainak több, 

mint a felét a települési képviselők közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, a 

települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem 

lehet a bizottság elnöke vagy tagja.  
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A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2009. (III. 30.) 

ÖR. rendelet 43. §-a szerint a képviselő-testület egy állandó bizottságot hoz létre, mely a 

Pénzügyi Bizottság. A bizottság létszáma: 3 fő (elnök és két tag – egyikük az alelnök-).  

Megkérdezi Sági Jánost a Pénzügyi Bizottság tagjelöltet, hogy a tagságot el tudja e fogadni. 

 

Sági János PÜB tagjelölt: Igen eleget tud tenni a felkérésnek. Köszöni szépen a bizalmat és 

természetesen mindent megtesz azért, hogy a tisztségének maximálisan eleget tudjon tenni.  

 

Megkérdezi, hogy van e még valakinek hozzászólása, kérdése, véleménye. Megállapítja, hogy 

hozzászólás, kérdés, vélemény nem hangzott el. 

 

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

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a  

következő határozatot hozza: 

 

80/2011. (IX. 12.) önkormányzati határozat  

a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása tárgyában  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Sági János-t a Pénzügyi 

Bizottság tagjává megválasztja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

8.1  „Nagydorog, helyi védelem alatt álló rendőrségi funkciót ellátó épületének 

tetőfelújítása, a cserépfedés, bádogos szerkezeteinek és egyedi méretű 

nyílászáróinak cseréje, valamint akadálymentes feljáró kiépítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. augusztus 8 –án 

közbeszerzési eljárást írt ki „Nagydorog, helyi védelem alatt álló rendőrségi funkciót ellátó 

épületének tetőfelújítása, a cserépfedés, bádogos szerkezeteinek és egyedi méretű 

nyílászáróinak cseréje, valamint akadálymentes feljáró kiépítése” tárgyában. 

Az ajánlattételi felhívásra két ajánlat érkezett, melyek közül egy volt érvényes.  Horváth János 

és Társa Kft által benyújtott ajánlat érvénytelen, mivel a hiánypótlási eljárásban hiányosan 

nyújtotta be ajánlatát. A Dunaép Kft által benyújtott ajánlat érvényes volt, így ő az eljárás 

nyertese. 

 

dr. Sátor Vera jegyző:  Kettő ajánlattevő volt. 

A Dunaép Kft-é, aki megfelelt a kiírásnak és Horváth és Társa Kft., akinek a benyújtott 

pályázata érvénytelen volt. 

A Horváth és Társánál több probléma is volt, melyet a hiánypótlásban sem tudtak pótolni.  

Pl. referencia, műszaki leírás. 
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Első körben adott a lehetőség, hogy a képviselő-testület meghatározza, hogy a Dunaép Kft. 

pályázata érvényes, a Horváth és Társa Kft. pályázata érvénytelen, és ez esetben az 

önkormányzat finanszírozza a különbözetet, vagy indítunk egy új hirdetmény közzétételi 

nélküli eljárást, melyre meghívást kap a Dunaép Kft. képviselője és megpróbálnak 

megegyezni. Harmadik megoldás pedig az lenne, hogy fedezethiány miatt eredménytelennek 

nyilvánítják a közbeszerzési eljárást, és új eljárás kiírására kerül sor. 

 

Veres Imre polgármester: Az árajánlatot figyelembe véve az önkormányzatnak kb. 1300 

ezer forint plusz áfa-t kellene még biztosítania.   

Információja szerint az érvényes pályázattal rendelkező vállalkozó nem tud az ajánlott ár alá 

menni. Javasolja, hogy ne kössenek szerződést, hanem új közbeszerzési eljárás kiírására 

kerüljön sor. 

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? 

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

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot az alábbiak szerint 

szíveskedjenek elfogadni. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

81/2011. (IX.12.) önkormányzati határozat 

„Nagydorog, helyi védelem alatt álló rendőrségi funkciót ellátó épületének tetőfelújítása, 

a cserépfedés, bádogos szerkezeteinek és egyedi méretű nyílászáróinak cseréje, valamint 

akadálymentes feljáró kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása. 

1/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

közbeszerzési eljárásban két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, melyek közül egy volt 

érvényes. Megállapítja egyúttal, hogy a Horváth János és Társa Kft (7000 Sárbogárd, 

Gagarin u. 44.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvénytelen. 

2/ A Képviselő-testület a Kbt. 92. §-ának c) pontja alapján a közbeszerzési eljárást 

eredménytelenné nyilvánítja, mivel anyagi helyzetére tekintettel az összességében 

legelőnyösebb árajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlata sem tekinthető megfelelőnek.  

A Képviselő-testület a Kbt. 251. §-a (2) bekezdése alapján új közbeszerzési eljárást ír 

ki változatlan feltételekkel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 

ajánlattételi felhívásban az önkormányzat rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét 

tüntesse fel. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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8./ Bejelentések. 

 

Veres Imre polgármester: A hétvégén a testvértelepülésről 9 ember tesz állampolgársági 

esküt Szekszárdon.  

Október 1-2-án kerül sor az Igazfalvi falunapok megtartására, ahova 25 főt fogadna a 

testvértelepülés. 

Tárgyalások folynak az általános iskola vonatkozásában TIOP 1.1.1 pályázat tárgyában 

interaktív táblák és laptokok vásárlása.  

A pályázat 7 – 9 milliós forint összegben pályázható, mely 100% –os támogatottsággal 

történne. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Visszatérve az Igazfalvi falunapokra milyen 

formában kerül meghirdetésre a részvételi lehetőség? 

 

Veres Imre polgármester: Holnapi nap folyamán lesz a Robival riport, és plakátok kitételére 

is sor kerül. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Sokat gondolkodott azon, hogy mit lehetne tenni, ugyanis 

lassan egy éve, hogy a költségvetéssel alapvető problémák vannak. Nem lenne-e lehetőség 

segítség nyújtására? Jegyzőnő az, aki a gazdálkodásért felel. Nem lehetne valamit tenni? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Jogilag valóban Ő a pénzügyi vezető, de nem pénzügyi szakember.  

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Nem lenne célszerű külsős szakember felkérése?  

 

Kishonti János képviselő: A Bot Sándorné korábban vállalkozásban dolgozott és a két dolog 

közel nem ugyanaz. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ő a jelen költségvetést nem érti, és így nem tudja elfogadni. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Ő a pénzügyi vezető, de a képzettségénél fogva nem alkalmas arra, 

hogy a költségvetést egy mérlegképes könyvelővelővel szemben felülbírálja. 

Jelen költségvetés megküldésre került könyvvizsgáló asszony részére. A javítandó hibák az 

előterjesztés készítője felé jelezve lettek. 

Sajnos 3000 fő alatt nem alkalmazható pénzügyi vezető. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Nem azt kívánják egy jegyzőtől, hogy könyvelő legyen. De 

ha külsős ellenőrzés történik például Állami Számvevőszék, abban az esetben a jegyző a 

felelős. Egyszer kéne rendbe tenni a dolgokat. 

 

Jankovics Lászlóné: Mi van a faüggyel? 

 

Veres Imre polgármester: A fa értéke befizetésre került. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A pedagógusok esetében az étkeztetés önköltségi áron fog 

történi? Ehhez nem kell képviselő-testületi határozat? 

 

Szabó József Csabáné képviselő: Nem kell képviselő-testületi határozat, ugyanis ezt az 

Iskolának saját szabályzatban ( Élelmezési Szabályzat ) kell beépítenie. 

Jelen térítési díj 2011. szeptember 1-től került bevezetésre. 
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Jankovics Lászlóné képviselő: Honnan lesz rá pénz? 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Megpróbálják kigazdálkodni, természetesen, ha nem sikerül, 

akkor módosításra kerül a szabályzat. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Illett volna mondani, hogy szeptember 01-től bevezetésre 

kerül. 

 

Szabó József Csabáné képviselő: A kollegák által elhangzott, hogy nagyon sok helyen nem 

kell az étkeztetés vonatkozásában rezsit fizetni. Informálódott több intézménynél és ezt 

követően született meg a döntés. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Abban az esetben, ha az iskola ki tudja gazdálkodni, ténylegesen nem 

kell költségvetés módosítás, ha nem, akkor költségvetés módosítást kell kérnie. 

 

Kishonti János képviselő: 2012. január 1-én átveszi az állam az iskola működtetését. Miért 

kellett áthelyezni a két dolgozót? 

 

Veres Imre polgármester: Az állam az iskola gazdálkodását nem fogja átvenni. 

 

Kishonti János képviselő: A szennyvíz vonatkozásában augusztus 4-én megtörtént a bírálat. 

Mi az eredménye?  

 

Veres Imre polgármester: Hivatalos értesítést még nem kapott az önkormányzat. 

Amennyiben az írásos értesítés megérkezik természetesen a lakosság tájékoztatásra kerül. 

 

Kishonti János képviselő: Tervbe van véve, hogy csökkentik az önrészt. Mi alapján lett 

megállapítva a 200 ezer forint? 

 

Veres Imre polgármester: Ebben a kérdésben a Víziközmű Társulat a döntéshozó. 

 

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  


