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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: 

86/2011.(X. 24.) önkormányzati határozat  

 
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról és a polgármesternek a két 

ülés között végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

87/2011.(X. 24.) 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 

 

88/2011.(X. 24.) önkormányzati határozat  az önkormányzat I. féléves 

gazdálkodásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

89/2011.(X. 24.) önkormányzati határozat  
a Pénzügyi Bizottság tagjának 

megválasztása tárgyában  

 

90/2011.(X. 24.) önkormányzati határozat  a jegyző megbízása az SZMSZ 

módosításával 

91/2011.(X. 24.) önkormányzati határozat  
a programszervező tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról  

 

92/2011.(X. 24.) önkormányzati határozat  
a háziorvosi szolgálat tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról  

 

93/2011.(X. 24.) önkormányzati határozat  
a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról  

 

94/2011.(X. 24.) önkormányzati határozat  
Értény Község Önkormányzatának 

csatlakozása az Alisca Rekultivációs 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társuláshoz 

 

95/2011.(X. 24.) önkormányzati határozat  
Háromoldalú megállapodás megkötése az 

MNV Zrt.-vel és a MÁV Zrt-vel 

 

96/2011.(X. 24.) önkormányzati határozat  Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala Esélyegyenlőségi Tervének 
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elfogadása 

 

 

97/2011.(X. 24.) önkormányzati határozat  
a 0132/4. hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 

hasznosítási kötelezettség 

meghosszabbítása 

 

98/2011.(X. 24.) önkormányzati határozat  
a fogorvosi szolgálat tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról  
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 12/2011. 

(X.26.) önkormányzati rendelete 

 

Az Önkormányzat 2011. 

évi költségvetéséről szóló 

1/2011. ( II.28.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Hatályba lépésének 

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

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2011. október 24-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, 

Sági János, 

Szabó J. Csabáné képviselők   

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző 

     dr. Regös György háziorvos 

     dr. Arbanász Zoltán fogszakorvos 

     Demény Károlyné védőnő 

     Bakonyi Zoltánné védőnő 

     Hahn Róbert programszervező 

     Mireider László közbeszerzési tanácsadó 

     Lakner Magdolna pénzügyi ügyintéző 

Napirend előtt: 
 

Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőtársakat, a leendő 

képviselő urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét és a meghívottakat. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontok megtárgyalása előtt kerül sor Sági 

János képviselő úr eskütételére. Mint képviselőtársaim előtt ismert, Dobri István képviselő úr 

képviselői mandátumáról szeptember 13-án lemondott, melynek betöltésére a mai napon kerül 

sor. 

Felkéri Orlovácz György urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

képviselő-testületet a Helyi Választási Bizottság határozatáról. 

 

Orlovácz György HVB elnök: Tisztelettel köszönti a megjelenteket és a leendő képviselő 

urat. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a HVB október 3-án ülésezett, ahol 

megállapítást nyert, hogy a szavazati arányok tekintetében a következő jelölt Sági János úr. 

Ezt követően ismerteti a HVB által hozott határozatban foglaltakat. 

 

Veres Imre polgármester: Az elhangzottak alapján felkéri Sági János urat az eskü letételére. 

 

Sági János leteszi az esküt. 

( Esküokmányának másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Veres Imre polgármester: Megkéri Orlovácz Györgyöt a HVB elnökét, hogy adja át Sági 

János képviselő úrnak a megbízólevelét. 
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Sági János átveszi a megbízólevelet. 

( Megbízólevelének másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Veres Imre polgármester: Eredményes és sikeres munkát kíván. 

 

Sági János képviselő: Megköszöni polgármester úr szavait. Tájékoztatja a Képviselő-

testületet, hogy az eskütétel tartalmának megfelelően kívánja képviselői feladatait ellátni. 

 

Veres Imre polgármester: megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 

fő képviselőből 7 fő jelen van.  

 

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

megtárgyalásán kívül van-e valakinek egyéb javaslata? 

 

Megállapítja, hogy egyéb javaslat nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

N A P I R E N D :  

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

ülés között végzett tevékenységről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2./  Nagydorog, 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. ( írásos előterjesztés ) 

            Előadó: Veres Imre polgármester  

 

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

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

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

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

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5./ A Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6./ Beszámoló a programszervező tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Hahn Róbert programszervező 

 

7./ Tájékoztató a háziorvosi szolgálat tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Regős György háziorvos 
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8. Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Bakonyi Zoltánné, Demény Károlyné védőnők 

 

9./ Beszámoló a fogorvosi szolgálat tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Arbanász Zoltán fogszakorvos 

 

10./ Értény Község Önkormányzatának csatlakozása az Alisca Rekultivációs 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

11./ Háromoldalú megállapodás megkötése az MNV Zrt-vel és a MÁV Zrt-vel.  

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

12./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

Esélyegyenlőségi Tervének elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

13./ Tóth István kérelme a 0132/4 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos hasznosítási 

kötelezettség meghosszabbítására. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

14./ 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. A bejelentések napirendi pont 

keretében teszi meg a szóbeli kiegészítéseket. 

 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri, hogy az írásban kiküldött beszámolót az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjenek.  

 

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

következő határozatot hozza: 
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86/2011. (X. 24.) 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 elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

2./  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: Felkéri Mireider László közbeszerzési tanácsadót, hogy 

ismertesse az ajánlatokkal kapcsolatos állásfoglalását. 

 

Mireider László közbeszerzési tanácsadó: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata az 

előző eljárás fedezethiány okából kinyilvánított eredménytelensége miatt 2011. szeptember 23 

–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.  Mindkét ajánlattevő ajánlata hiányosnak 

bizonyult, így hiánypótlási eljárás lefolytatására került sor. 

Horváth János és Társa Kft ajánlata nettó: 10.134.644 Ft, a Dunaép Kft. ajánlata nettó: 

8.850.000 Ft 

A beruházás vonatkozásában jótállást is kell vállalnia az ajánlattevőknek. 

A Horváth és Társa Kft-é 84 hónapos, a DUNAÉP Kft-é 60 hónapos jótállást vállalt. 

Jelen esetben hiába kedvezőbb a Dunaép Kft-é ajánlata, mert a pontozásos rendszerben 

mindent összevéve a Horvát és Társa Kft. a jelölt. 

Polgármester úr elmondta, hogy nem kíván az önkormányzat több összeget ráfordítani a 

felújításra, mint amennyi a támogatás.  

Ez alapján vagy új pályázat benyújtására kerül sor, vagy újabb eljárás kiírására az 

alacsonyabb ár alapján. 

 

Veres Imre polgármester: Megköszöni a tájékoztatást.  

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az elmondottak alapján milyen javaslatot 

tesznek. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Új közbeszerzési eljárás kiírását támogatja, ugyanis egy 

újabb pályázat benyújtása esetén nem biztos, hogy ismételten nyer az önkormányzat. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Egyetért képviselő asszony javaslatával, Ő is az új 

közbeszerzési eljárás kiírását támogatja. 
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Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még 

valakinek kérdése, hozzászólás, véleménye. 

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

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

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

87/2011. (X.24.) 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-testület megállapítja, hogy a 

közbeszerzési eljárásban két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, melyek közül mindkettő 

érvényes volt.   

2. A Képviselő-testület az eljárást a Kbt. 92. §-ában foglaltakra való tekintettel, 

fedezethiány miatt eredménytelennek nyilvánítja. 

3. A Képviselő-testület új közbeszerzési eljárást ír ki a „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 előzővel azonos tartalommal, azzal, hogy a bírálati 

szempont a legalacsonyabb ellenszolgáltatás legyen. 

Határidő:  az eredményhirdetésre: 2011. október 24. 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

 

 

3./ 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. § (1) 

bekezdés alapján 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 önkormányzatok - 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 tájékoztató bemutatja 

a helyi önkormányzat – beleértve a helyi önkormányzati költségvetési szervek – 

előirányzatainak alakulását. 

Mivel a Képviselő Testület 2011. szeptember 12-én megtartott ülésén a beszámolót nem 

fogadta el, az ülésen elhangzottak és a Képviselők kérdésére adott válaszok 

figyelembevételével átdolgozásra, javításra került. 

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

információt. 
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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. 

A javítások után a bevételek 39,6 % - ba, a kiadások 37,5 %-ba realizálódtak.  A bevételek a 

tervezettnél 2,1 %-kal volt magasabb az első félévben, melynek az oka a kiegyenlítő, függő, 

átfutó tételek, valamint a beruházások megkezdésének későbbi időpontra történő csúszása. 

2011. január 31-ével a Szociális Alapszolgáltató Központ Pakshoz történő csatlakozás miatt a 

Nagydorog Szociális Alapszolgáltató Központ, mint Önkormányzat költségvetési szerve 

megszűnt. Emiatt az Önkormányzat engedélyezett közalkalmazotti létszámkerete 115 főről 83 

főre csökkent 2011. február 01-től, ami az 1. számú mellékletben és a 2/4. számú 

mellékletben feltüntetésre került.  

 

Felkéri Szabó J. Csabánét a pénzügyi bizottság alelnökét, hogy ismertesse a pénzügyi 

biztosság javaslatát. 

 

Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság alelnöke: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat I. 

féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak 

alapján a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Az Alapszolgáltatási Központnál nagymértékű 

eltérések vannak az előirányzat és a módosítás között. 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A háromnegyed éves beszámolónál minden teljes 

mértékben a helyére kerül. 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Az I. félévről lévén szó, az előirányzatok 

szeptember 30-i dátummal vannak. A kettő nem üti egymást? 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Csak I. féléves adatokról van szó. 

Kishonti János képviselő: A szöveges beszámolónál az alapszolgáltatás esetében még 

mindig 32 fő van feltüntetve. 

dr. Sátor Vera jegyző: A 2/4-es melléklet második oldala tartalmazza, hogy 2011. január 31-

ig az intézmény engedélyezett létszámkerete 32 fő volt. A táblázat mind a tervezésnél, mind a 

teljesítésnél a 2 hónapot tartalmazza. A 2010. decemberi áthúzódó személyi juttatások és 

járulékokat, valamint a 2011. évi költségvetést. 2011. február 01-től az intézmény megszűnt 

ahhoz sem tervezés, sem előirányzat, sem létszám szintjén nem kapcsolódnak adatok. 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? 

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül  a következő 

határozatot hozza: 

 

88/201l. (X.24.) önkormányzati határozat 

az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat I. féléves 

gazdálkodásáról szóló javított beszámolót az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

4./ 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: A javított, ismételten előterjesztett rendeletmódosításban a 2011. 

szeptember 12-én előterjesztettekhez képest tett javítások részletes magyarázatát az I. félévi 

beszámoló előterjesztése tartalmazza. 

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. 

 

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

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

 

Felkéri Szabó J. Csabánét a pénzügyi bizottság alelnökét, hogy ismertesse a pénzügyi 

bizottság javaslatát. 

Szabó J. Csabáné pénzügyi biztosság alelnöke: A Pénzügyi Bizottság a Nagydorog 

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

rendelet módosítását megtárgyalta és a képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak 

alapján elfogadásra javasolja. 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A szöveges részben az iskola finanszírozásnál a 

bevétel-kiadás  5290 ezer forint ( bruttó-nettó összeg). 

Nem kellett volna szerepeltetni? 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Nem, mert mindkét oldalon szerepel. 
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Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? 

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

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javított rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

12/2011. (X. 26. ) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. november 1. 

 

 

5./ 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 elnöke, Dobri István 2011. 

szeptember 13. napjától képviselői mandátumáról és bizottsági elnöki tisztségéről lemondott, 

a Pénzügyi Bizottság új elnökét meg kell választani. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. §-ának (1) bekezdése alapján a 

képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait. 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-). A 

Pénzügyi Bizottság elnökére Hosnyánszki Jánosné személyében tesz javaslatot. 

Megkérdezi a jelöltet, hogy tudja e vállalni a tisztséget. 

 

Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság Elnök jelölt: Igen. Köszöni szépen a bizalmat és 

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

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szavazásban nem kíván részt venni. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye?  

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A jelölt eddigi munkáját figyelembe véve támogatja 

polgármester úr javaslatát. 

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

valakinek még kérdése, hozzászólása, javaslata? 

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, javaslat 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 

A szavazásban 1 fő nem vett részt. 

 

 

89/2011. (X. 24.) önkormányzati határozat  

a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása tárgyában  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Hosnyánszki Jánosnét a 

Pénzügyi Bizottság elnökévé megválasztja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Hosnyánszki Jánosnét az eskü letételére 

 

Hosnyánszki Jánosné leteszi az esküt. 

 

Az eskü letételét követően Veres Imre polgármester átadja a Pénzügyi Bizottság elnökének az  

esküokmányt. Eredményes és sikeres munkát kíván. 

 

( Az esküokmányának fénymásolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke: Megköszöni polgármester Úr szavait,  

és tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az eskütétel tartalmának megfelelően kívánja  

feladatait ellátni. 
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6./ Beszámoló a programszervező tevékenységéről. 

 Előadó: Hahn Róbert programszervező 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi a napirend előterjesztőjét, hogy szóbeli kiegészítése 

van-e? 

 

Hahn Róbert programszervező: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A beszámolóban megemlítést nyert a falunapi 

rendezvény is, de a költségek táblázatban való kimutatása nem történt meg. 

 

Hahn Róbert programszervező: Megemlítés történt, de részletes kimutatás nem, mivel a 

falunapról már korábbi képviselő-testületi ülésre készült beszámoló. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A kimutatás akkor lett volna lényeges. 

 

Hahn Róbert programszervező: Ha a képviselő-testület úgy dönt, akkor utólag elkészíti. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ő megköszönné. 

Meglátása szerint a programszervezőnek átfogó munkát kell végezni, ugyanis nem csak arra 

kell összpontosítania amit az önkormányzat szervez, hanem arra is amit maga a falu 

közössége. 

 

A helyi televízióval kapcsolatban annyit megjegyezne- bár valószínű, hogy nem itt kellene 

elmondania- hogy a Szennyvízközmű közgyűlésén csak az Intéző Bizottság elnökének 

tájékoztatója volt igazán hallható, a lakosság részéről feltett kérdések nem. 

 

Hahn Róbert programszervező: Valóban és elnézést kér, de ez technikai okokból adódott. 

 

Kishonti János képviselő: Javasolja a pénzügy beszámoló elkészítését. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Van e mód arra, hogy ezt helyileg szabályozzák? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen, az SZMSZ-ben. 

 

Veres Imre polgármester: Javasolja a jegyző megbízását az SZMSZ olyan módosításának 

előkészítésével, mely meghatározza a képviselő-testülethez benyújtandó beszámolók 

tartalmát, 2011. december 31-i határidővel. 

 

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

következő határozatot hozza: 
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90/2011. (X.24.) önkormányzati határozat 

a jegyző megbízása az SZMSZ módosításának előkészítésével 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy 

készítse elő az SZMSZ olyan tartalmú módosítását, mely meghatározza a képviselő-

testülethez benyújtandó beszámolók tartalmát. 

 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: dr. Sátor Vera jegyző 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye: 

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

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

szíveskedjenek! 

 

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

határozatot hozza: 

 

91/2011. (X.24.) önkormányzati határozat  

a programszervező tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a programszervező 

tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

7./ Tájékoztató a háziorvosi szolgálat tevékenységéről. 

 Előadó: dr. Regős György háziorvos 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi dr. Regös György háziorvost, hogy van-e szóbeli 

kiegészítése? 

 

dr. Regös György háziorvos: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A tájékoztatóban olvasta, hogy a doktor úrnak 2015. 

márciusáig van licenc engedélye dolgozni, de már a következő öt évre (2015-2020) is gyűjti a 

továbbképzési pontokat. A továbbiakban is jó erőt, egészséget kíván és köszöni az eddigi 

munkáját. 

 

Kishonti János képviselő: Csatlakozva alpolgármester asszonyhoz, Ő is megköszöni doktor  

eddigi munkáját és további jó egészséget kíván. 

 

dr. Regös György háziorvos: A szerződésében foglaltak szerint kétévente kellene 

tájékoztatást adnia, de 6,5 éven keresztül ez nem történt meg, mivel ezidáig senki nem kérte 

fel rá. 



 16 

Községben az egészségügy fontossága nincs a megfelelő helyen sem megítélésében, sem 

finanszírozásában. Az egészségügy működési, illetve amortizációs támogatottságáról nem 

beszélhetünk. 

Az oktatás és az egészségügy finanszírozása sajnos nem ugyanolyan mértékű. 

A gyermekkörzet ez év júniusban jelentkező hiányában, és a lecsökkentett finanszírozás miatt 

meg lett szüntetve. A gyermekbetegeket a két felnőtt orvos között osztották szét, így a 

községben két vegyes körzetet alakítottak ki. 

Ahhoz, hogy egy orvost a község megtartson, a finanszírozás terén is jobban oda kellene 

figyelni. 

 

Veres Imre polgármester: 2012. január 1-től feladatfinanszírozások lesznek. 

 

dr. Regös György háziorvos: Ennyi embert tisztességesen ellátni nem kevés feladat, ugyanis 

van egy ideális betegszám amit ténylegesen el lehet látni. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Nagydorogon nagyon elismerően nyilatkozik a lakosság a 

doktor úr munkájáról. Nem egy esetben felvetődik a kérdés, hogy mi lesz, ha a doktor úr 

nyugdíjba vonul. 

 

dr. Regös György háziorvos: Abban az esetben is megoldódik a körzet betegellátása, de 

figyelni kéne a körzetlétszámra és a finanszírozásra. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ami több gondot jelent – körzetlétszám csökkenése, 

finanszírozás- ezen döntéseknél Ő is igennel szavazott, de úgy informálódott, hogy doktor úr 

is egyetért  az elképzeléssekkel. 

 

dr. Regös György háziorvos: Jobb híján igen. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, 

vélemény nem hangzott el. 

Megköszöni doktor úr munkáját és bízik benne, hogy még hosszú évekig jó egészségnek 

örvend. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

92/2011. (X. 24.) önkormányzati határozat  

a háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat 

tevékenységéről készített tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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8. Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről.  

 Előadó: Bakonyi Zoltánné, Demény Károlyné védőnők 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi a napirendi pont előterjesztőit, hogy szóbeli 

kiegészítésük van-e? 

 

Ha nincs, kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

93/2011. (X. 24.) önkormányzati határozat  

a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 

tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Veres Imre polgármester: Kéri, hogy a fogorvosi szolgálat tevékenységéről szóló napirendi 

pont a képviselő-testületi ülés utolsó napirendjeként kerüljön tárgyalásra, mivel doktor úr még 

a betegek ellátást végzi. 

 

A képviselő-testület a napirendi pont utolsó napirendi pontként való tárgyalását egyhangúlag 

elfogadta. 

 

9./ Értény Község Önkormányzatának csatlakozása az Alisca Rekultivációs 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 2011. július 4-én jött létre 18 település önkormányzatának részvételével, amelyben 

önkormányzatunk alapító tagként vesz részt.. 

A társulás megalakulását követően Értény Község Önkormányzata is jelezte részvételi 

szándékát a társuláshoz. Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2011. 

(VIII.2.) számú határozatával döntött arról, hogy az Alisca Rekultivációs 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz kíván csatlakozni. A helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) 

bekezdése szerint a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 

többséggel hozott döntése szükséges a társuláshoz történő csatlakozáshoz való 

hozzájáruláshoz, valamint a társulási megállapodás módosításához. 

Amennyiben a társult önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy Értény Község 

Önkormányzata csatlakozzon az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társuláshoz, a társulási megállapodást is módosítani szükséges. A módosításokkal egységes 

szerkezetű társulási megállapodás néhány apróbb pontosítást is tartalmaz. 
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Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Összességében a megállapodás megegyezik az 

előzővel? 

Veres Imre polgármester: Igen. 

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

hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem 

hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

94/2011. (X. 24.) önkormányzati határozat  

Értény Község Önkormányzatának csatlakozása az Alisca Rekultivációs 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 

4. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján hozzájárulását adja ahhoz, hogy 

Értény Község Önkormányzata csatlakozzon az Alisca Rekultivációs 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. 

 

2. A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező társulási megállapodás 

módosítását a módosításokkal egységes szerkezetben, felhatalmazza a polgármestert 

annak aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

10./ Háromoldalú megállapodás megkötése az MNV Zrt-vel és a MÁV Zrt-vel.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Önkormányzatunk a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott „Nagydorog nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyában vízjogi létesítési engedéllyel 

rendelkezik.  

A vízilétesítmény részben a Magyar Állam (képviseli az MNV Zrt.) tulajdonában és a MÁV 

Zrt. vagyonkezelésében lévő Nagydorog belterület 827 hrsz-ú közforgalmú vasút 

megnevezésű ingatlanon valósulna meg.  

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) sz. Korm. rendelet 3. 

§ (2) bekezdése szerint, ha a vízjogi engedély tárgyát képező vízilétesítménnyel, 

vízimunkával érintett ingatlan nem áll az építtető tulajdonában vagy vagyonkezelésében, az 

engedély, amennyiben a kérelem teljesítésének egyéb feltételei fennállnak, csak az ingatlan 
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tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének hozzájárulásával, az ingatlanhasználat jogcímére, a 

tervezett vízilétesítmény építtetője, és a földtulajdonos között létrejött írásbeli megállapodásra 

figyelemmel adható ki.  

Az önkormányzat, mint pályázó, az MNV Zrt., mint tulajdonos, továbbá a MÁV Zrt., mint 

vagyonkezelő a mellékelt megállapodást ezen jogszabályi rendelkezésre figyelemmel, az 

állami ingatlan igénybevételének szabályozása és a vízilétesítmény  tulajdonjogának 

meghatározása érdekében kötné meg. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A pályázat összege tartalmazza a 180 000,- 

forint+áfa-t?  

 

Veres Imre polgármester: Nem tartalmazza, ezt az összeget az Önkormányzatnak kell 

finanszíroznia. 

Kishonti János képviselő: Miért kell a 180. ezer forintot fizetni? 

 

Veres Imre polgármester: Azért, hogy a kivitelező a szennyvizet el tudja azon a területen 

vezetni. 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Jogos ez a követelés? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Polgárjogi kérdés, a felek megállapodásának a tárgya. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Kell erről a jelenlegi képviselő-testületi ülésen 

dönteni? 

 

Veres Imre polgármester: Igen, kell döntést hozni. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Tárgyalt egymás között a két fél? 

 

Veres Imre polgármester: Nem. Szerinte nem tudnak másként megegyezni. 

 

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

hozzászólása, véleménye: Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem 

hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 
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95/2011. (X. 24.) önkormányzati határozat  

Háromoldalú megállapodás megkötése az MNV Zrt.-vel és a MÁV Zrt-vel 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Állam 

(képviseli az MNV Zrt.) tulajdonában és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő 

Nagydorog belterület 827 hrsz-ú közforgalmú vasút megnevezésű ingatlan 

igénybevételének szabályozása és az ingatlanon megépítendő vízilétesítmény 

tulajdonjogának meghatározása érdekében az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal megállapodást köt az MNV Zrt-vel és a MÁV Zrt-vel. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

11./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

Esélyegyenlőségi Tervének elfogadása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Ivóvízminőség javító 

beruházást hajt végre. A projekt sikeres megvalósításának feltétele, hogy az önkormányzat a 

Támogatási Szerződés 5. számú mellékletében előírt horizontális célkitűzéseknek is 

megfeleljen. 

Az egyik esélyegyenlőségi célkitűzés az Esélyegyenlőségi Terv megléte, melyet az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény 

rendelkezései is indokolnak. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Valójában mi a lényege? 

 

Lakner Magdolna pénzügyi ügyintéző: Kötelező előírás a pályázathoz. 
 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? 

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

 

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

szíveskedjenek! 
 

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

következő határozatot hozza: 
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96/2011. (X.24.) önkormányzati határozat 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Esélyegyenlőségi 

Tervének elfogadása 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Esélyegyenlőségi tervét az előterjesztés 

mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: 2011. október 24. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

13./ Tóth István kérelme a 0132/4 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos hasznosítási 

kötelezettség meghosszabbítására. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Tóth István részére az önkormányzat a 110/2008. (XII.18.) ÖH. 

számú határozatával értékesítette a 0132/4. hrsz.-ú, 2 Ha területű, 35,53 AK értékű, szántó 

művelési ágba tartozó ingatlant, az 24/2008. (III. 25.) ÖH. számú határozatban rögzített 

feltételek szerint. 

 

A képviselő-testület említett határozata azt tartalmazta, hogy a vevőnek 2 éven belül az általa 

megvásárolt területen meg kell kezdenie a tevékenységi körébe tartozó munkálatokat, 

ellenkező esetben 1 millió Ft/Ha összegű bánatpénzt köteles az eladó részére megfizetni. 

A vevő ezen kötelezettségét a határidő lejártáig a mellékelt levélben foglalt okokból nem 

tudta teljesíteni, ezért kéri a 2 éves határidő meghosszabbítását a kérelemben megjelölt 

szomszédos „sarok” ingatlan megvásárlásának befejezéséig. 

Úgy gondolja, hogy a helyi vállalkozást azzal is segíteni tudjuk, ha kérésének eleget teszünk, 

különösen mert rajta kívül álló okokból hiúsult meg a szerződéses kötelezettségének 

teljesítése. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Jelen esetben a 2 éves határidő meghosszabbításáról van szó a 

mellékelt megkeresés alapján. A vásárlással kapcsolatban a későbbiekben biztosan lesz egy 

írásos kérelem. 

 

Kishonti János képviselő: A földhivatal nem jegyzi be a 2 éves beépítési kötelezettséget. 

Akkor mi írja elő? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az önkormányzat és a tulajdonos között megkötött szerződés 

tartalmazza. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

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

 

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

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

következő határozatot hozza: 

 

97/2011. (X. 24.) önkormányzati határozat  

a 0132/4. hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos hasznosítási kötelezettség meghosszabbítása 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tóth Istvánnal a 

0132/4. hrsz.-ú ingatlan adásvétele tárgyában megkötött szerződés 5./ pontjában a 

szerződés aláírásától számított 2 éves határidőt a szomszédos 0132/6 hrsz-u ingatlan 

Tóth István által történő megvásárlásának befejezéséig (tulajdonjoga átszállásának 

földhivatali bejegyzéséig) meghosszabbítja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítással járó 

adminisztratív teendők lebonyolítására és a módosító szerződés aláírására. 

Amennyiben a szerződés módosítással kapcsolatban kiadás merül fel, az a vevőt 

terheli. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

14./ Bejelentések. 

 

Veres Imre polgármester: A Munkaügyi Központ az ez évre még közhasznú munkásként 

behívható 24 főt elvonta, de sajnos ez országos szinten így történt. 

Egy fő kihelyezését sikerült megoldani, Ő az Alapszolgáltatási Központnál az ebéd kihordást 

végzi. 

 

Szeptember 30-án került sor a nyugdíjasklub rendezvényére, melyet Hajdú János úr 25 ezer 

forinttal támogatott. 

 

Az igazfalvi falunapon nyolc fő vett részt. 

 

Október 4-én a Mukli Zoltán úrral tárgyalás folyt a közbiztonság vonatkozásában. 

 

Háziorvos vonatkozásában dr. Russ János úr támogatásával október 10-én egy orvosnővel 

tárgyaltak. Ezt követően megtekintették a rendelőt. Sajnos a doktornő részéről a határidő 

lejártáig írásos pályázat nem érkezett. 

 

Október 7-8-án szászrégeni táncosok vendégszerepeltek Nagydorogon, családoknál kerültek 

elhelyezésre. 

 

Október 11-én került sor a szépkorú oklevél átadására Tóth Lajos bácsi részére. 

 

Október 14-én jegyzőnővel Gödöllőn ÖTV konferencián vettek részt. 

 

Az Industria Kft. dr. Wartig László ügyvéd úr felszólítására 1 millió forintot átutalt az 

önkormányzat számlájára. 

 

Megkereste Antal Csaba, az orvosi rendelő feletti lakás egyik bérlője, a fűtés 

leszabályozása/leválasztása vonatkozásában, ugyanis az állandó jellegű fűtés mellett nagyon 

magas a rezsi költség. 



 23 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ők leválasztanák a fűtést? 

 

Veres Imre polgármester: Igen. Szakemberrel készített az önkormányzat egy felmérést a 

felmerülő költségek vonatkozásában. 

 

Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy pénteken volt a Munkaügyi Bíróság 

tárgyalása, mely során az iskola elveszítette a pert. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mire vonatkozóan volt a per? 

 

Veres Imre polgármester: Az adható támogatás tárgyában. 

Az igazgató asszony által kiküldött fizetési felszólítást megtámadták a felperesek. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Nem lehetett volna megegyezni? 

 

Veres Imre polgármester: Három alkalommal próbált az igazgató asszony megegyezni, 

kétszer írásban, egyszer szóban, de sikertelenül. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ki fizeti a bíróságot? 

 

Veres Imre polgármester: Az alperes. 

Az igazgató asszony megkeresett az ügyben, hogy a szakszervezet szeretné, ha az adható 

juttatások biztosítottak lennének a pedagógusok részére. Ennek megvalósítása a kollektív 

szerződés módosítással oldható meg. 

Az idei évben a költségvetés elfogadásra került, majd a jövő év vonatkozásában lehet róla szó. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: A szakszervezet titkára több alkalommal kérte, hogy élesszék 

újra a Kollektív Szerződést, mely 2006. óta nincs érvényben, ezért kereste fel polgármester 

urat ezen kéréssel. 

Ha a képviselő-testület támogatja, akkor aláírásra kerül a Kollektív Szerződés, de ellenkező 

esetben nem. 

 

Kishonti János képviselő: Ezidáig miért nem került sor a Kollektív Szerződés 

előterjesztésére? 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Korábbi években is tárgyalta már a képviselő-testület. 

 

Kishonti János képviselő: Ő nem talált utalást arra, hogy ez előterjesztésre került volna. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Elképzelhető, hogy írásos formában nem. 

 

Kishonti János képviselő: Mindig a pedagógusok húzzák a rövidebbet. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Ő örülne legjobban annak, ha mindazt, ami adható juttatás, 

megkaphatnák, de mindig csak a kötelezőkre van pénz. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az önkormányzat 70-80-90 millió forinttal finanszírozza az 

iskolát, de ha osztályösszevonásra került volna sor, akkor sokkal több juttatás lenne adható a 

pedagógusok részére.  
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Szabó J. Csabáné képviselő: A beszámolójában ismertette, hogy öt éven belül hányan 

mennek nyugdíjba és ezzel kapcsolatban mi az elképzelése. 

De ha összevonják az osztályokat, akkor pedagógusokat kell elküldenie. 

 

Veres Imre polgármester: 2012. szeptember 1-től az állam átveszi iskolát. 

 

Megkérdezi, hogy van e még valakinek bejelentése? Megállapítja, hogy több bejelentés nem 

történt. 

 

Kéri a képviselő-testületet, hogy térjenek át a 9-es számú napirendi pontra. 

 

 

9./ Beszámoló a fogorvosi szolgálat tevékenységéről.  

 Előadó: dr. Arbanász Zoltán fogszakorvos 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
 

Veres Imre polgármester: Megkéri dr. Arbanász Zoltánt, amennyiben szóbeli kiegészítése 

van, tegye meg. 
 

dr. Arbanász Zoltán fogszakorvos: A pálfai rendelő felszerelése nagyon rossz állapotban 

van, és az önkormányzatnak nincs fedezete a felújításra. Ez alapján valószínű, hogy a 

rendelési időben is változás fog történni. 

 

Kishonti János képviselő. Beszámolóban olvashatjuk, hogy „vajon bármelyik képviselő 

tudatában volt-e a döntésének”. Ő megkérdezte a polgármester urat, hogy miért nincs itt a 

doktor úr. 

 

dr. Arbanász Zoltán fogszakorvos: Nem kapott meghívást és Ő nem tudja, hogy mit 

tartalmazott az előterjesztés. 

 

Veres Imre polgármester: A fogorvosi szék esetében telefonon történt a tárgyalás a doktor 

úrral. 

 

dr. Arbanász Zoltán fogszakorvos: Valóban, de a kérdés az volt, hogy 5 évig tudja-e még 

vállalni a betegellátást. 

Az asszisztenciával van a probléma, ugyanis nem szabályozza semmilyen törvény, hogy hány 

asszisztenssel dolgozzon. Azt viszont senki nem kérdezte meg tőle, hogy kivel szeretne a 

továbbiakban együtt dolgozni. 

Óriási segítség volt a számítógépes adatszolgáltatás a Tancsa Gábor részéről, ugyanis a 

Bodáné korábban nem foglalkozott ilyen jellegű feladatokkal, mindezt a Kovácsné végezte el. 

Nagyon sok az adminisztráció, és nagyon sok esetben munkaidő után kerül sor ezekre a 

feladatokra. 

 

Veres Imre polgármester: Kiosztásra került egy táblázat a finanszírozás vonatkozásában, 

melyen pontosan láthatóak az adatok. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A leírtak és az elmondottak alapján levonta a tanúságot. A 

Bodáné esetében a nyugdíj előtti időszak motiválta a döntéshozatalban. Sajnálja, hogy doktor 

úr nem közölte a képviselő-testülettel az elképzelését. A jövőben ilyen jellegű döntéshozatal 

előtt üljenek össze az illetékesekkel. 
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dr. Arbanász Zoltán fogszakorvos: Köszöni a hozzászólást, Ő is volt képviselő, és ha 

valamit nem tudott, abban az esetben Ő is megkérdezte. 

Ma egy körzet elvileg 3500 főből áll, a jelenlegi körzetlétszám 9000 fő. 

Teljesítmény finanszírozás csökkent. 

Van a bázispénz, de ezt az asszisztens felmondásával elveszítettük. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A beszámolóban olvashatjuk, hogy átlagosan a jövedelme 

64 %-a kerül vissza az önkormányzathoz a lehetetlen fűtési rendszer hibájából. 

Ha az orvosi lakások esetében leválasztásra kerülne a fűtés, támogatná- e? 

 

dr. Arbanász Zoltán fogszakorvos: Már korábban meg lehetett volna oldani a leválasztást, 

de az önkormányzat abban az időben sem járult hozzá. Ő támogatja a fűtési rendszer 

átszervezését. A rendelőben is feleslegesnek tartja a 30 fokos meleget éjjel-nappal egyaránt. 

Továbbá olyan kérése lenne – mivel egyedül tartózkodik a lakásban-, hogy részére elég lenne 

kettő szoba és ezáltal a fűtési rendszer részleges lezárása is megoldható. 

 

Kishonti János képviselő: A jövedelem 64%-a ténylegesen magas költség. Hogyan lehetne 

ezt csökkenteni? 

 

dr. Arbanász Zoltán fogszakorvos: elveszítette a helyettesítési díjat, mely a fizetése  50%-a 

volt. 

 

Veres Imre polgármester: Az önkormányzatnál adott a támogatás.  

 

Kishonti János képviselő: Ha a fogszakorvosi körzethez tartozó községek önkormányzatai is 

hozzájárulnának a béremeléshez? 

 

Veres Imre polgármester: A közalkalmazottak bére adott. Mennyire tud hozzájárulni a többi 

önkormányzat a jelenlegi helyzetben, ez megint kérdéses. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A lakás vonatkozásában a bérbeadótól függ, hogy milyen 

formában kötik meg a bérleti szerződést. 

 

Veres Imre polgármester: A bérleti szerződésnek utána néznek, a munkabérre majd 

visszatérnek. 

 

dr. Arbanász Zoltán fogszakorvos: Új bérleti szerződés kötése mindenképpen szükséges, 

ugyanis a jelenleg érvényben lévő a felesége nevére szól. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? 

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

 

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

következő határozatot hozza: 
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98/2011. (X. 24.) önkormányzati határozat  

a fogorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat 

tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

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

nyilvános ülését 18.25 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

        Veres Imre     dr. Sátor Vera 

                               polgármester           jegyző  


