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

 

 

100/2011. (XI.14. ) önkormányzati 

határozat 

a 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

terv elfogadásáról 

 

 

101/2011. (XI.14. ) önkormányzati 

határozat 

Ivóvíz-minőség javító beruházás 

tárgyában közbeszerzési eljárás 

módosítása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2011. november 14-én 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 

Kishonti János,  

Sági 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 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Jankovics Lászlóné és Hosnyánszki Jánosné 

képviselők távolmaradásukat előzetesen bejelentették. Javasolja az írásban kiküldött napirend 

elfogadását.  

 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

Napirendi javaslat: 

 

1./ A 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2./ Ivóvíz-minőség javító beruházás tárgyában közbeszerzés eljárás ajánlattételi 

felhívásának módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 

1./ A 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 

92 § (6) bekezdése a következőket írja elő: „A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső 

ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-ig hagyja jóvá.” 
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A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 2011. október 26-án a Polgármesteri 

Hivatalhoz a szükséges előterjesztést megküldte. 

 

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

véleménye? 

 

Sági János képviselő: A lakosság részéről érkezett olyan kérés, hogy a napirendi pontokkal 

kapcsolatban bővebb információ hangozzon el a képviselő-testületi ülésen. Ugyanis a 

lakosság nem ismeri részleteiben az előterjesztéseket és nem minden esetben egyértelmű 

számukra, hogy konkrétan miről is történik döntés. 

 

Veres Imre polgármester: A Paksi Kistérség Belső Ellenőrzési Csoportja a beérkezett 

javaslatok és a korábbi évek tapasztalatai alapján 14 község vonatkozásában elkészítette a 

2012. évre vonatkozó ellenőrzési ütemtervet. A terv alapján Nagydorogon az Önkormányzat 

kintlévőségeinek vizsgálatára, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének 

szabályszerűségére kerül sor. A jelenlegi képviselő-testületi ülésen a két ellenőrzés elfogadása 

tárgyában kell a képviselő-testület tagjainak döntést hoznia. 

 

Kishonti János képviselő: 2012. augusztusában az önkormányzatnál, novemberben pedig a 

Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál fog sor kerülni ellenőrzésre. 

Az önkormányzatnál a kintlévőségek esetében tartozik - követel oldal is ellenőrzésre kerül? 

 

Veres Imre polgármester: Az önkormányzat felé való kintlévőségre vonatkozik az 

ellenőrzés. 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat esetében pedig, hogy a szabályzatok rendben vannak-e, 

illetve a működésük annak megfelelő-e. 

 

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, 5 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

100/2011. (XI. 14.) önkormányzati határozat  

a 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi belső 

ellenőrzési tervet Nagydorog Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában az 

előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakról jelen 

határozat kivonatának megküldésével a Paksi Többcélú Kistérségi Társulást értesítse. 

Határidő: azonnal 

a 2. pont vonatkozásában: az ülést követő 15 napon belül 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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2./ Ivóvíz-minőség javító beruházás tárgyában közbeszerzés eljárás ajánlattételi 

felhívásának módosítása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

70/2011. (VIII.02.) önkormányzati határozatával elfogadta, hogy közbeszerzési eljárást írt ki 

az ivóvíz-minőség javító beruházás megvalósítása tárgyában. 

A közbeszerzési törvény változása miatt a közbeszerzési dokumentáció átdolgozásra került az 

alábbiak szerint: 

A Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján építési beruházásoknál, ha a beruházás értéke nem éri el a 

százötven millió forintot, közzététel helyett legalább három ajánlattevőnek kell kiküldeni az 

ajánlattételi felhívást. (A jogszabályváltozás előtt az értékhatár nyolcvan millió forint volt.) 

Fentiek alapján a 70/2011. (VIII.02.) önkormányzati határozat módosítása szükséges a 

közbeszerzési eljárás lefolytatásához. 
 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A fő finanszírozási és fizetési feltételeknél a 

finanszírozás meghatározásra került. 

A rendőrség esetében is sor került újabb közbeszerzési eljárás kiírására az árak 

vonatkozásában. Nem lehetne ebben az esetben is az árra nagyobb hangsúlyt fordítani? 

 

Veres Imre polgármester: Nem, ugyanis ebben az esetben nem csak az árat, hanem a 

garanciát is figyelembe kell venni. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Kell a dokumentációért fizetni? 

Ugyanis az igen alá van húzva, de az ár nincs meghatározva. 

 

Veres Imre polgármester: A tervdokumentáció a mai napon készült el. A Közbeszerzési 

Bizottság fogja eldönteni az árat. 

 Javasolja, hogy 50 000,- forintos árért lehessen megvásárolni a dokumentációt. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A sokszorosítással kapcsolatban nem merül fel 

egyéb költség? 

 

Veres Imre polgármester: Nem. 
 

Kishonti János képviselő: A szerződés tárgya keretén belül a teljesítés helyénél különböző 

helyrajzi számok kerültek felsorolásra. Például az 1097 hrsz. esetében vízmű gépház. 

Ez valójában mit takar? 

 

Veres Imre polgármester: Különböző tisztító berendezések kerülnek beépítésre.  

 

Kishonti János képviselő: A dokumentáció beszerzésének feltételeinél hiányoznak a 

dátumok. 

 

Veres Imre polgármester: Csak képviselő-testületi ülést követően- amennyiben a képviselő-

testület elfogadja- lehet meghatározni a dátumokat. 

 

Kishonti János képviselő: Akkor biankó ajánlattételi felhívást fogad el a képviselő-testület. 

Hol jelenik meg a dokumentáció? 
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Veres Imre polgármester: Megyei szinten három olyan szervezetnek gondolja kiküldeni a 

felhívást, akik mélyépítéssel foglalkoznak.  

 

Kishonti János képviselő: A nagydorogi vállalkozók nem kerülnek bevonásra? 

 

Veres Imre polgármester: A rendőrségi épület vonatkozásában is megkereste a nagydorogi 

vállalkozókat, de egyikük sem tudta vállalni az előírt feltételek függvényében. Természetesen 

ettől függetlenül ebben az esetben is értesíteni fogja őket a felhívásról. 

 

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 határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjenek! 
 

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

következő határozatot hozza: 
 

101/2011. (XI.14.)önkormányzati határozat 

Ivóvíz-minőség javító beruházás tárgyában közbeszerzési eljárás módosítása 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ivóvíz-minőség javító 

beruházás  megvalósítása tárgyában, a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást ír ki, az 

előterjesztés mellékletében foglalt  módosított ajánlattételi felhívás szerinti tartalommal.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

Veres Imre polgármester: Mai napon vettek részt jegyzőnővel a Paksi Többcélú Kistérségi 

ülésen, ahol az MVM Partner ZRT-vel kötendő földgázra vonatkozó szerződéskötésről is szó 

volt. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Mint a képviselő-testület által ismert, az MVM Partner Zrt-vel már 

áramszolgáltatás vonatkozásában megtörtént a szerződéskötés és ugyanezt szeretnék 

megvalósítani a földgáz esetében is. Amennyiben ezen a téren is szolgáltatót szeretne az 

önkormányzat váltani, akkor véleménye szerint ehhez képviselő-testületi határozat kell. 

Ismerve azonban az előző szerződéskötés lebonyolítását, meggondolandónak tartja, hogy 

újabb váltásra kerüljön-e sor. Mindez éves szinten kb. 240 ezer forintos megtakarítást 

jelentene az önkormányzatnak. 

Továbbá az iskola vonatkozásában az állam lesz a feladatgazda, de ezen szerződést még az 

idei évben kellene megkötni. 

 

Kishonti János képviselő: Ez a szolgáltatás a lakosságra is vonatkozna?: 

 

Veres Imre polgármester: Nem. 

 

Kishonti János képviselő: Nem lehetne az EON-nal tárgyalni esetleges kedvezmény 

kialakítása tárgyában? 
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Veres Imre polgármester: Az EON is próbál visszatérni a piacra. A következő Paksi 

Kistérségi ülésre meghívást kap az EON képviselője is. 

Ennek függvényében térnek vissza képviselő-testületi ülésen a földgáz beszerzésre. 
 

 

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 


