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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: 

 

 

82/2011. (IX.26. ) önkormányzati határozat 
A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” 2. fordulós 

pályázathoz kapcsolódó támogatási 

szerződés elfogadása 

 

 

83/2011. (IX.26. ) önkormányzati határozat 
Csatlakozás a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz, továbbá a pályázat 

kiírása  

 

 

84/2011. (IX.26. ) önkormányzati határozat 
Az EU Önerő Alaphoz pályázat 

benyújtása KEOP-7.1.2.0/09-11-2011-

0020 azonosítószámú, „Nagydorog 

Nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” 2. fordulós pályázat 

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

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2011. szeptember 26-án 16.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

 

Jelen vannak: Veres Imre polgármester, 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester 

Hosnyánszki Jánosné 

Jankovics Lászlóné, 

Kishonti János,  

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

 

 

Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

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

megválasztott 6 fő képviselőből 6 fő jelen van. Egy képviselő 2011. szeptember 13. napjával 

mandátumáról lemondott.  Javasolja az írásban kiküldött napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

Napirendi javaslat: 

 

1/ A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” 2. fordulós pályázathoz 

kapcsolódó támogatási szerződés elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

               Előadó:  Veres Imre polgármester  

 

2/ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz, továbbá a pályázat kiírása. ( Írásos előterjesztés ) 

               Előadó: Veres Imre polgármester  

 

3/ Az EU Önerő Alaphoz pályázat benyújtása KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása”  2. fordulós pályázat önrészének biztosítására.  

   ( Írásos előterjesztés )  

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

 

Napirendi javaslat: 

 

1/ A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” 2. fordulós pályázathoz 

kapcsolódó támogatási szerződés elfogadása.  

   Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

               Előadó:  Veres Imre polgármester  

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. szeptember 21-én 

kapott értesítést arról, hogy KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog 

Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű, második fordulós 

pályázatát az Irányító Hatóság támogatásban részesítette.  

A támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel 2011. szeptember 30-ig kell az 

önkormányzatnak megkötnie, melyhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A 6. számú mellékletben az összes költség megfelel a 

megvalósulási értéknek? 

 

Veres Imre polgármester: Igen. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A 15708 ezer forint viszont nem elszámolható, mivel az a 

nem sávos út költsége és arra nem lehetett pályázni. 

 

Veres Imre polgármester: Pontosan így van, de természetesen próbálják csökkenteni a 

költségeket. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak a saját 

költségvetéséből kell ezt az összeget finanszíroznia. 

 

Veres Imre polgármester: Igen, de erre próbálunk meg pályázatot benyújtani. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mennyi volt az eredeti költségvetés? 

 

Veres Imre polgármester: Egymilliárd forint felett. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ha a támogatási szerződésben foglaltak alapján a tényleges 

számadatokat figyelembe veszi és az érdekeltségi egységre visszavetítve számol, abban az 

esetben az 1031 egység befizet kb. 200 millió forintot. Akkor a lakosság egy része fogja 

megfizetni a kamatot, azok helyett, akik a 10 éves futamidőt választották?  

 

Veres Imre polgármester: Nem a lakosság fogja megfizetni. Amennyivel a lakosság többet 

fizet az a 15 708 ezer forint, ami nem támogatott beruházás. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ebben az esetben is soknak tartja ezt a forint összeget. Az 

önkormányzat mivel járul hozzá ahhoz, hogy lesz 1 milliárdos beruházása?  
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Veres Imre polgármester: Az önkormányzat is fizeti a saját érdekeltségi egységekre eső 

hozzájárulást 3x66000 forintos formában. Jelen költségvetés ennél többet nem enged meg. 

 

Kishonti János képviselő: Beszélt a dr. Budai Gyulával, és Ő azt a választ adta, hogy az 

előre beszedésre került érdekeltségi hozzájárulás törvénytelen. 

Csak a támogatási szerződés aláírását követően kerülhet sor a pénzbeszedésre. Ha eddig 

törvénytelenül működött, akkor milyen alapon fog a Víziközmű Társulat ezután beszedést 

alkalmazni. 

 

Veres Imre polgármester: 2010. május 17-én a Viziközmű Társulat megalakult, majd ezt 

követően a cégbíróság bejegyezte elfogadva az alapszabályt, a jegyzőkönyveket és 

határozatokat. 

 

Kishonti János képviselő: Ez egy fiktív összeg. 

 

Veres Imre polgármester: Most arról kell döntést hozni, hogy a támogatási szerződés a 

holnapi napon aláírásra kerülhet-e. 

 

Kishonti János képviselő: Nem tudja elfogadni, hogy ilyen horderejű beruházás esetében a 

most kézhez kapott szerződés vonatkozásában döntést kell hozni. 

A lakosságnak is van hozzászólása. A 92 %-os rákötöttségnek is meg kell valósulnia. 

 

Veres Imre polgármester: Igen, 2018-ig. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: 2018-ig biztosan nem lesz meg a %-os arány a rákötöttség 

vonatkozásában, akárki is lesz a polgármester. 

 

Kishonti János képviselő: Milyen berendezés lett belőle kivéve? 

 

Veres Imre polgármester: A foszformentesítést. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ő nagyon szeretné, ha a szennyvíz megvalósulna. 

De a jelenlegi gazdasági viszonyok tekintetében biztosan nem fog megvalósulni a rákötöttség, 

szerinte 40-45 % várható. Viszont még mindig nem érti, hogy miért kell 200 ezer forintot 

fizetni. Ő támogatja, de ezt a lakossággal is el kell fogadtatni. 

 

Veres Imre polgármester: A hozzájárulás összegével kapcsolatban a Víziközmű Társulat 

ülésén egyeztessenek. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A Tolnai Népújságban olvasta, hogy kevesebb összegből is 

megvalósítható a szennyvíz beruházás. Javasolná az újraszámolást, és ezáltal bizonyos 

mértékű csökkentéssel motiválni lehetne a lakosságot. Ő is tart attól, hogy nem lesz meg a 

92%-os rákötöttség. 

 

Kishonti János képviselő: A szennyvízdíjak is változni fognak. Ha kevesebben kötnek rá 

akkor a rákötöttségben részt vevők fognak többet fizetni. 

 

Veres Imre polgármester: Három év türelmi időszak van a rákötésre, ezt követően kell 

talajterhelési díjat fizetni. 
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Jankovics Lászlóné képviselő: Nagyon rossz időszakban jött ez a beruházás, ez nagyon nagy 

felelősség. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Nem érdeke az országnak, hogy a nehéz helyzetben a 

falvakon segítsen? 

 

Veres Imre polgármester: Országos szinten nincs pénz. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Mi lesz, ha nem lesz meg a 92%-os rákötöttség? 

 

Veres Imre polgármester: Bizonyos százalékot vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

82/2011. (IX.26.)  önkormányzati határozat 

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” 2. fordulós pályázathoz kapcsolódó 

támogatási szerződés elfogadása 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” 2. fordulós pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződést az 

előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

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

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

2/ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz, továbbá a pályázat kiírása. 

( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

               Előadó: Veres Imre polgármester  

 

Veres Imre polgármester: A 2012. év vonatkozásában is javaslatot teszek – a korábbiakhoz 

hasonlóan – a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásra és a pályázat kiírására, az előterjesztés mellékletében foglaltak ismeretében. 

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

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

83/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat  

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 

továbbá a pályázat kiírása  

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, továbbá a csatlakozáshoz 

szükséges további nyilatkozatok megtételére. 

 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók 

számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának 

Általános Szerződési Feltételeit az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és 

folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 

megfelelően jár el. 

 

3. A Képviselő-testület az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott „A” típusú Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulóját kiírja. 

 

Határidő: azonnal, az 1-3. pontban foglaltak tekintetében az értesítésre: 2011. október 14. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

3/ Az EU Önerő Alaphoz pályázat benyújtása KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása”  2. fordulós pályázat önrészének biztosítására.  

 (  Írásos előterjesztés jegyzőkönyv mellékletét képezi. )  

               Előadó:  Veres Imre polgármester  

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. szeptember 21-én 

kapott értesítést arról, hogy KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog 

Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű, második fordulós 

pályázatát az Irányító Hatóság támogatásban részesítette.  

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

melyben Európai Uniós pályázatok önrészének kiegészítésére lehet támogatást igényelni.  
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Nagydorog Nagyközség Önkormányzatát illető önrész összege 25.014.000 Ft. A támogatás 

mértéke: 50 %  Nagydorog Nagyközség Önkormányzata által igényelt támogatás: 12.507.000 

Ft. Ezért is célszerű aláírni a támogatási szerződést, hogy az 50 %-ra tudjon az önkormányzat 

pályázni. 

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

véleménye? Megállapítja, hogy hozzászólás kérdés nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

84/2011. (IX.26.) önkormányzati határozat 

Az EU Önerő Alaphoz pályázat benyújtása KEOP-7.1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” 

2. fordulós pályázat önrészének biztosítására. 

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

EU Önerő Alaphoz KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog 

Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű, 2. fordulós 

pályázat önrészének támogatására. A támogatás mértéke a pályázat Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzatára eső önrészének 50 %-a, azaz 12.507.000 Ft. A 

szükséges kiegészítő saját erőt, azaz 12.507.000 Ft-ot, az önkormányzat éves 

költségvetési rendeleteiben biztosítja. 

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

teendők lebonyolítására. 

 

 

Határidő:  az 1. pontban foglaltak tekintetében:  azonnal 

  a 2. pontban foglaltak tekintetében:   beadási határidő szerint 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

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

 A Képviselő-testület rendkívüli ülését 16.40 órakor bezárja. 

 

 

 

Kmf 

 

  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


