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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: 

112/2011.(XII.19.) önkormányzati határozat  

 
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról és a polgármesternek a két 

ülés között végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

113/2011.(XII.19.) önkormányzati határozat  
döntés az „Ivóvíz-minőség javító 

beruházás Nagydorog Nagyközségben” 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

114/2011.(XII.19.) önkormányzati határozat  a polgármesternek a Paksi Kistérségi 

Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolója elfogadásáról 

 
115/2011.(XII.19.) önkormányzati határozat  

a polgármesternek a társulásokban végzett 

tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

 

116/2011.(XII.19.) önkormányzati határozat  
a polgármester 2011. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

117/2011.(XII.19.) önkormányzati határozat  a Védőnői szolgálat működtetésére 

megkötött társulási megállapodás 

módosításáról  

 

118/2011.(XII.19.) önkormányzati határozat  a Képviselő-testület 2012. év I. félévi 

Munkatervének elfogadásáról 

 

119/2011.(XII.19.) önkormányzati határozat  
létszámcsökkentés elrendeléséről a 

Polgármesteri Hivatalnál 
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 14/2011. 

(XII.23.) önkormányzati 

rendelete 

 

A közüzemi vízműből 

szolgáltatott ivóvízért 

fizetendő díjakról szóló 

19/2008. ( XI.27. ) ÖR. 

rendelet módosításától. 

 

Hatályba lépésének 

napja: 2012. január 1. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2011. december 19-én 16.00 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 

     Lakner Magdolna pénzügyi ügyintéző 

     Friedl Enikő projektmenedzser 

     Reichert Gyula közbeszerzési tanácsadó 

 

 

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/ Döntés az „ Ivóvíz-minőség javító beruházás Nagydorog Nagyközségben” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményéről. (Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3/ A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 19/2008.  

( XII.17. ) ÖR. rendelet megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 
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4/ A polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 

tevékenységről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5/ Beszámoló a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységéről.  

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6/ A polgármester tájékoztatója a 2011. évi tevékenységéről.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

7/ A Védőnői szolgálat működtetéséről szóló társulási megállapodás módosítása. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

8/ Az önkormányzat 2012. év I. félévére szóló munkatervének elfogadása. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

9/ Egyebek. 

 

 

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. 

 

Kishonti János képviselő: A 2011. november 28-án megtartandó képviselő-testületi ülésen a 

képviselő-testület nem fogadta el a háromnegyedéves beszámolót, a két időszak közötti 

jelentésben pedig elfogadott határozatként van feltüntetve. 

 

Veres Imre polgármester: A beszámolót elfogadta, magát a rendeletmódosítást viszont nem. 

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

hozzászólása, véleménye. 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri, hogy az írásban kiküldött beszámolót az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjenek.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

112/2011. (XII. 19.) 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/ Döntés az „ Ivóvíz-minőség javító beruházás Nagydorog Nagyközségben” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményéről. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Bemutatja a megjelent vendégeket. Friedl Enikő 

projektmenedzsert és Reichter Gyula közbeszerzési tanácsadót. 

A Képviselőtestület 101/2011.(XI.14.) számú határozatával jóváhagyta az „Ivóvíz-minőség 

javító beruházás Nagydorog Nagyközségben” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását, 

továbbá a meghívandó ajánlattevők körét. Felkéri Reichter Gyula urat, hogy foglalja össze az 

előterjesztésben foglaltakat. 

Reichter Gyula közbeszerzési tanácsadó: A Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és a dokumentáció 2011. november 15-én három 

ajánlattevőnek történő kiküldésével indult. A 2011. október 28-i ajánlattételi határidőig két 

ajánlatot nyújtottak be, az ajánlattételre szintén felkért DUNAVÍZ Víz- és Csatornamű 

Üzemeltető Kft. nem tett ajánlatot. A Kbt. 251.§ (4) bekezdése b) pontja alapján az 

ajánlatkérő ebben az esetben megkezdheti az ajánlatok értékelését, vagy az ajánlatok 

felbontása nélkül újabb ajánlattételre hívhat fel. A projekt megvalósításának sürgőssége az 

előbbi választását indokolta. Az ajánlatok első átvizsgálását követően megállapításra került, 

hogy hiánypótlásra nincs szükség, egyik ajánlattevő esetében sem. Így a bíráló bizottság 

2011. december 06-i ülésén a teljes körű értékelést el tudta végezni. A munkájukról készült 

jegyzőkönyv a képviselőtestületi ülésen teljes terjedelmében rendelkezésre áll. 

A bíráló bizottság megállapította, hogy kizáró okok nem állnak fenn egyik ajánlattevőnél sem, 

pénzügyi-gazdasági - a három év mérlegéből csak egy lehet negatív: 

az Alisca Bau Zrt esetében 1 negatív, és két pozitív év van, 

a Kristály Kft-é esetében mindhárom év pozitív-, illetőleg műszaki-szakmai szempontból 

mindkét ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

Miután mindkét ajánlat érvényesnek bizonyult, részletes értékelésnek és rangsorolásnak 

vetette alá az ajánlatokat az ajánlattételi felhívás IV.2.1) pontjában szereplő, a Kbt. 57. § (2) 

bekezdésének b) pontja szerinti az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására 

irányuló elbírálással, az abban foglalt részszempontok és súlyszámok, illetve V.3.5.1) és 

V.3.5.2) pontokban szereplő értékelési módszer alkalmazásával. Az érvényes ajánlatok között 

a következő sorrend alakult ki: 
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1. Alisca Bau Építőipari Zrt. 

7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30. 

Pontszám: 100,00 (Ajánlati ár: nettó 145.776.360,- Ft) 

2. Kristály Tervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

8600 Siófok, Fő u. 15-17. 

Pontszám: 99,40 (Ajánlati ár: nettó 148.245.504,- Ft) 

Tekintettel arra, hogy az 1. helyezett ajánlattevő által ajánlott ár a pályázati támogatással 

rendelkezésre álló 146.192.000,- Ft-os becsült érték alatt marad, az eljárás eredményessé 

nyilvánítható, és kihirdethető az eljárás nyerteseként. A 2. helyezett megjelölése nem javasolt 

az összegezésben, mivel ajánlati ára a rendelkezésre álló keretet meghaladja.  

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Van - e olyan törvényi előírás, hogy képviselő nem lehet 

közbeszerzési bizottság tagja. Valóban elég a három fő? 

 

Reichter Gyula közbeszerzési tanácsadó: 2012. január 01-től változás fog bekövetkezni, 

ebből kifolyólag azon időponttól nem vehet részt képviselő a közbeszerzési bizottságban. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Ez idáig senki nem kifogásolta, de 2012. január 01-től változik a 

törvény. 

 

Jankovics Lászlóné:képviselő: Az aki nem szakértő, az valójában nem is tud szakszerű 

bírálatot végezni. Próbáljunk olyan embereket bevonni, akik ilyen téren szakértelemmel 

rendelkeznek. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A jelenlegi közbeszerzési bizottságot akkor fel kell 

oszlatni. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Új szabályzatot kell készíteni. 

 

Kishonti János képviselő: Legalább három ajánlattevőtől kellett ajánlatot kérni, de csak 

kettőtől érkezett. 

 

Reichter Gyula közbeszerzési tanácsadó: Nem kizáró ok, ha kettő ajánlattevőtől érkezik 

ajánlat. A Kbt. 251.§ (4) bekezdése b) pontja alapján az ajánlatkérő ebben az esetben 

megkezdheti az ajánlatok értékelését, vagy az ajánlatok felbontása nélkül újabb ajánlattételre 

hívhat fel. A projekt megvalósításának sürgőssége az előbbi választását indokolta.  

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, észrevétele. Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés, 

észrevétel nem hangzott el. 
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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: 

 

113/2011. (XII.19.) önkormányzati határozat 

 Döntés az „Ivóvíz-minőség javító beruházás Nagydorog Nagyközségben” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményéről 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az „Ivóvíz-minőség 

javító beruházás Nagydorog Nagyközségben” tárgyában közvetlen ajánlattételi 

felhívással indult, Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás 

nyerteseként – az ajánlattételi felhívás IV.2.1) pontja alapján a Kbt. 57. § (2) bekezdés 

b) pontja szerinti, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló 

elbírálással, az abban foglalt részszempontok és súlyszámok, illetve az V.3.5.1) és 

V.3.5.2) pontokban szereplő értékelési módszer alkalmazásával – a legmagasabb 

pontszámot elért (100,00) 

Alisca Bau Építőipari Zrt-t 

(7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.) 

hirdeti ki, nettó 145.776.360,- Ft-os áron. 

 

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

teendők lebonyolítására, a szerződés aláírására. 

 

Határidő:  az eredményhirdetésre: 2011. december 19. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Friedl Enikő projektmenedzser és Reichter Gyula közbeszerzési tanácsadó elhagyja a 

tanácstermet. 

 

3/ A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 19/2008.  

( XII.17. ) ÖR. rendelet megalkotása. 

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja az árak 

megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény szerint hatósági árnak minősül, melynek 

legmagasabb vagy legalacsonyabb mértékét, továbbá alkalmazásának feltételeit az 

önkormányzat határozza meg. A csatolt rendelet-tervezet az előbbit rögzíti. 

A szolgáltató megküldte a 2012. évre vonatkozó javaslatát, mely egységesen 3,9 %-os 

növekedést irányoz elő. Ezzel az összeggel nőne a közmű rekonstrukciós keret összege is.  
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Ezt a javaslatot a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésén nem fogadta el, ezért került 

ismételten napirendre. 

Továbbá csatolásra kerül a megállapodás azon része, mely magába foglalja, hogy amennyiben 

az Önkormányzat nem fogadja el a vízdíj módosításra tett javaslatot, úgy az Önkormányzat 

vállalja, hogy a változás esedékességének időpontjában a számított díjkülönbözetet havi 

elszámolással megtéríti a Dunaág Kft-é felé. 

Kishonti János képviselő: A Dunaág Kft. hivatkozik a szerződésben a vis maiorra is, de ez 

nem a mi hibánk. Tájékozódott világszinten az árak vonatkozásában és mindenhol olcsóbban 

megoldható, mint Nagydorogon. Mindig a felhasználónak kell bevállalnia mindent. A 

szolgáltató cég nézzen körül egy kicsit és adjanak kedvezőbb ajánlatot. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Miért nem fognak össze a települések és hoznak olyan 

döntést, hogy nem tudják vállalni az emelést, próbálja a szolgáltató kigazdálkodni. 

Az önkormányzat részéről mennyit jelentene a hozzájárulás? 

 

Veres Imre polgármester: 8-9 millió forintot. Jelenleg az önkormányzatnak nincsen annyi 

pénze, hogy ezt fel tudná vállalni. 

Az akkori szerződést a képviselő-testület elfogadta. A jövő évtől „ tól-ig „ ár kerül 

megállapításra és a között kell majd az önkormányzatnak állást foglalnia. 

Tolna megyéből Szekszárd, Paks, valamint Siófok jelezte, hogy víziközmű céget szeretne 

létesíteni. 

De ebben csak akkor lesz döntés, ha jogszabályba foglalják. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Célszerűnek tartja, hogy az inflációt követően évente kerüljön 

sor emelésre. Korábban volt olyanra példa, hogy évekig nem történt változtatás és egyszerre 

kellett nagymértékű emelést végezni, ami elég nagy felháborodást okozott. Inkább most 

legyen 9,- Ft-os emelés, mint jövő évben 30,- Ft-os. 

 

Kishonti János képviselő: 2005. évben a képviselő-testület elfogadott egy kivonatos 

anyagot, amiben az szerepelt, hogy ennyi és ennyi millió forintot kapunk. E helyett mi 

történt? Kaptunk szivattyút, vízórát és vezetékcserére került sor, ha kellett, ha nem. Ezért nem 

célszerű kivonatos formában megküldeni és elfogadni az anyagokat. Felül kellene vizsgálni 

ezt a megállapodást. Az, hogy egyes községek elfogadják az egy dolog, de valakinek már 

lépnie kéne ezen a téren. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Érti, hogy van egy szerződés és tudja azt is, hogy a többi 

szolgáltató is emel. De valójában ki lát bele ezekbe a lapokba? 

 

Sági János képviselő: Egyrészt igaza van a képviselő úrnak, de ha nem fizet a lakosság, 

akkor az önkormányzat esetében honnan veszünk el erre fedezetet? Átlagos fogyasztás 6-7 

m³, ami m³-ként 9,- Ft emelést jelent. Szerinte ennyit a lakosság is ki tud fizetni. Ha a Dunaág 

Kft. felmondja a szerződést és nem lesz szolgáltatás, akkor mit fog szólni a lakosság. 
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Veres Imre polgármester: Ez idáig jelentkező 3 szolgáltató mindegyik drágábban tudná 

biztosítani a szolgáltatást, mint a jelenlegi. 

 

Kishonti János képviselő: Ha visszaadja, akkor visszaadja. Vannak Nagydorogon is olyan 

szakemberek, akikkel meg lehet oldani. 

Jankovics Lászlóné képviselő: A szolgáltató nem szüntetheti meg a vízellátást. 

Az 1,50 Ft/m³ visszajön Nagydorogra?  

 

Veres Imre polgármester: Nem, ez az összeg a különböző cserékre vonatkozik. Pl. óracsere. 

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

hozzászólása, véleménye. 

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat,tal 2 tartózkodással  a következő 

rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2011. (XII.23. ) önkormányzati rendelete 

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 19/2008. ( XI.27. ) ÖR. 

rendelet módosításától. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2012. január 1. 

 

 

4/ A polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 

tevékenységről. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása 

VIII. fejezetének utolsó bekezdése rögzíti, hogy a Társulási Tanács tagjai évente legalább 2 

alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett 

tevékenységükről. 

A tárgyév második félévében az alábbi tevékenységeket végeztük a Paksi Többcélú Kistérségi 

Társulásban: 

 

Pályázatok: 

A Társulás a beszámoló időszakában egy pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági 

Minisztérium által kiírt 2011/9. számú „parlagfű elleni védelem” elnevezésű meghívásos 

közfoglalkoztatási programjára. A pályázat 45 főnek biztosított napi 6 órás elfoglaltságot 

2011.07.01.től 2011.08.31-ig. A program összköltsége 8.113.860 forint volt, de nem tudta a 

társulás teljes egészében lehívni, mivel egy dolgozó a program lejárta előtt új munkaviszonyt 

létesített, egy másikat pedig rendkívüli felmondással elküldtünk, mivel augusztusban 9 nap 
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után nem jelent meg dolgozni többszöri megkeresés ellenére sem. Később a szekszárdi 

Munkaügyi Bíróságon feljelentést tett elmaradt munkabére kifizetése, valamint a rendkívüli 

felmondás visszavonása miatt. Lakatos István ügyében Ő vett részt a Munkaügyi Bíróságon a 

Paksi Kistérség képviseletében. A bírósági ítélet alapján augusztus hónapban 12 napra 

megkapta a bérét és a munkaviszony megszüntetése a rendkívüli helyett normál 

megszüntetéssel történt. 

 

Feladatellátások: 

 

Új feladatot nem vett fel a Társulás az ellátandó feladatok közé, a feladat-ellátások 

szerkezetében sem történt változás. 

2011. november elején megtörtént a társulás számára a 2012. évi normatíva igénylés. A 

fajlagos összegek a szociális feladat-ellátás esetében megegyeznek a 2011. évi összeggel, a 

költségvetési törvény 3-as, illetve 8-as melléklete szerint is. 

A normatívák döntő többsége esetében a fajlagos összegek lecsökkentek a 2010. évi szintre. 

Kivétel ez alól a társulások általános támogatása, a mozgókönyvtári feladatok ellátása, 

valamint a belső ellenőrzési feladatokra kapott támogatás, melyeknek összege minden 

eddiginél alacsonyabb. 

További problémát jelent a jövő évre, hogy a szakszolgálati feladat-ellátás esetében nemcsak 

a fajlagos összeg csökkent, hanem az ellátotti esetszám is. Így a 2012. évi normatíva összege 

a fele a 2011. évinek. 

A kistérségi kiegészítő normatíva 2011. évi eredeti összege 144.429.212 Ft volt, mely a 

pótigénylés során 156.265.012 Ft lett az új szociális intézménynek köszönhetően. A 2012. évi 

eredeti összeg – a fajlagos összegek csökkenése ellenére – 159.436.232 Ft-ot tesz ki.   

   

Tanácsülések: 

 

Az előző beszámoló után 2 ülést tartott a Társulási Tanács 

A részletezést a beszámoló tartalmazza. 

2 ülést tartott a Fejlesztési Tanács: 

A részletezést a beszámoló tartalmazza. 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Az Alapszolgáltatási Központra vonatkozó 

beszámolóból lehetne kapni egy példányt? Ugyanis az Alapszolgáltatásnál nem minden 

esetben voltak egyértelműek a számadatok. 

Veres Imre polgármester: Igen, e-mailben továbbításra kerül, ha úgy megfelel. 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Igen megfelel. 

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

szíveskedjenek! 

 

 

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

határozatot hozza: 

1 fő nem vett részt a szavazásban 

 

114/2011. (XII. 19.) önkormányzati határozat  

 

a polgármesternek a Paksi Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolója elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a Paksi 

Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

5/ Beszámoló a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységéről.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 

1997. évi CXXXV. törvény 6. §-ának (4) bekezdése értelmében a polgármester a 

megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább évente egyszer beszámol a képviselő-

testületének a törvény hatálya alá tartozó társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 

társulási cél megvalósulásáról, melyek részletes ismertetését az előterjesztés tartalmazza. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A beszámolóban olvasható, hogy az Alisca 

Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Társulás kifizetést nem eszközölt. 

 

Veres Imre polgármester: Ez az 50, Ft-ra, illetve a későbbiekben módosított 100,- forintra 

vonatkozik. 

A pályázat elkészült és plusz egy fő csatlakozott a társuláshoz. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Elkészült a pályázat , beadásra került, de valószínűleg felfüggesztésre 

kerül forráshiány miatt. 

 

Kishonti János képviselő: Mit jelent a FIDIC mérnök? 

 

Veres Imre polgármester: Szakmérnök. Beruházás esetén ki kell kérni a véleményezését a 

kivitelezhetőség szempontjából. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A vízminőség javító beruházást ki javasolta?  

 

Veres Imre polgármester: Az ÁNTSZ és a Vízmű. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Vezetékcserére fog sor kerülni? 
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Veres Imre polgármester: Igen, körrendszerben lesz kialakítva és így nem áll meg a víz. 

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,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

115/2011. (XII. 19.) önkormányzati határozat  

a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a 

társulásokban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

 

 

6/ A polgármester tájékoztatója a 2011. évi tevékenységéről.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorogon történő foglalkoztatás terén sajnos minimális a 

változás.  

A móri gyár levélben kereste meg az önkormányzatot abból a célból, hogy a faluban 

propagálja a munkalehetőséget. A bejárást a cég biztosította volna. A megkeresést 

követően telefonon felvette a kapcsolatot az illetékes ügyintézővel egy Nagydorogon 

történő telephely kialakítása tárgyában. Sajnos ilyen jellegű elképzelésük nincs, egyelőre 

csak munkalehetőséget ajánlottak fel a móri gyáregységben. Az általuk megküldött 

hirdetmények kifüggesztésre kerültek.  

A Hankook cég által megküldött hirdetmények szintén kifüggesztésre kerültek. Tudomása 

szerint 3 fő jelentkezett. 

 

Kishonti János képviselő: Úgy tudja, hogy a Hankooknál a beiskolázás önköltséges. 

 

Veres Imre polgármester: A Munkaügyi Központ támogatja a képzést és ebből 

kifolyólag náluk történt a felvilágosítás is.  

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Ő annyit tud, hogy 3 hónapos képzésen vesznek részt, 

maga a szállás ingyenes. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Jónak tartja a tájékoztatót. Munkahely vonatkozásában 

véleménye szerint ipari üzem nem fog ide települni. Mezőgazdasági területek kialakítását 

javasolná. Pl. Belecskán-Miszlán nagyon jól bevált. 
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Üvegházak kialakítása, ahol mezőgazdasági termelés folyna és ezt követően értékesítés. 

Tisztában van vele, hogy ehhez pénz, szakember és nagyon nagy elhivatottság kell. 

Az Industria Invest Kft-vel az ügyvédi felszólítást követően hogyan áll az ügy?  

 

Veres Imre polgármester: Az Industria Invest Kft-ről az egyebekben fog szólni. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az iskolabusz vonatkozásában bízik abban, hogy 

zárszámadáskor kiderül a pontos elszámolás. A Jegyzőkönyvben úgy szerepel, hogy1,5 

hónapot követően felül kell vizsgálni a busz költségeit. 

 

Járdafelújítás a Damjanich és Rákóczi utca között. Ez valójában hol épülne? 

 

Veres Imre polgármester: A járdaépítésre a Damjanich u. végétől a Rákóczi utcáig –

buszmegállóig-, került volna sor, mivel ott egyik oldalon sem biztosított gyalogos 

közlekedés. Sajnos forráshiány miatt nem valósult meg. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az iskolai osztályok közel 70-80 millió forintot visznek 

el.  

Az ÖNHIKI beadására miért nem került sor? Erre még várja a választ, ugyanis 7-8-10 

millió forintokat kaptak a községek. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Munkahelyteremtés vonatkozásában célszerűnek 

tartaná egy prospektus összeállítását Nagydorog településről ipari és mezőgazdasági 

telepek kialakítása tárgyában, és a környező vállalkozók részére megküldeni. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Köszöni a tájékoztatót. Tudja, hogy az 

önkormányzatnak nincs lehetősége az újság újbóli megjelenítésére, de valamilyen gépelt 

formában célszerű volna a lakosságot a faluban történtekről tájékoztatni, ugyanis a 

nagydorogi televíziót nem mindenki tudja nézni. 

 

Kishonti János képviselő: Ivóvíznél 16 millió forintra – önrészre- adtunk be pályázatot 

és 100 %-ban megnyertük, ugyanakkor a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványnál is 

nyertünk 8 millió forintot. 

A hulladék gazdálkodási rendszer vonatkozásában a 37 millió forintból 24 milliót 

megnyertünk a Jövőnk Energiája Alapítványtól. Akkor az év elején mire fizettünk be? 

 

Veres Imre polgármester: A hulladék gazdálkodás esetében még nem történt utalás.  

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól nyert 8 millió forintot megpróbáljuk más 

fejlesztési forrásra felhasználni, de ez ügyben még tárgyalásokat folytat. 

Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy a közmunkaprogram keretében 

szeptember 1-től 24 fő 2 hónapos 4 órás foglalkoztatása visszavonásra került, mivel 

Nagydorog nem hátrányos helyzetű településnek számít.  

December 9-től február 8-ig 2 személy 8 órás, 8 személy 6 órás foglalkoztatására kapott 

lehetőséget az önkormányzat 90 %-os támogatottsággal, de ez egyszeri eset volt. 

 

Mezőgazdasági területek esetében szociális szövetkezetekben lehetne gondolkodni. 

Utánanéz, hogy mit lehetne tenni, de ez is inkább hátrányos helyzetű falvaknál 

megoldható. 

A Szabó Zoltán és Hollósi Zoltán részére bérbe adott földterület 5 évre bérbeadásra került. 

Jelenleg nincs nagyobb összefüggő területe az önkormányzatnak.  
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Az ÖNHIKI vonatkozásában az illetékes ügyintéző elmondása szerint ő a Magyar 

Államkincstárnál utána érdeklődött, mivel az önkormányzatnak nincs 60 napos tartozása, 

így nincs is értelme beadni. 

 

A lakosság tájékoztatása vonatkozásában az 1-2 oldalas összefoglalónak nincs akadálya. 

 

A tájékoztatóban felsorolt feladatokat lehetőleg Európai Uniós és nemzeti források 

bevonásával, pályázatok segítségével tudtuk megvalósítani. A pályázatokhoz szükséges saját 

forrást a Belügyminisztérium Európai Uniós beruházások támogatása pályázatán, a „Jövőnk 

Energiája” Alapítványtól, a Paksi Atomerőmű Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapjára 

támaszkodva tudtuk megszerezni, melyek közös összefogással váltak elérhetővé. 

Megköszönöm képviselőtársaimnak, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat intézményei 

munkatársainak a feladatok megoldásában végzett munkáját. 

 

Megkérdezi, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van e még valakinek kérdése, hozzászólása, 

véleménye. 

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

 

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

következő határozatot hozza: 

 

116/2011. (XII.19.) önkormányzati határozat  

a polgármester 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2011. évi 

tevékenységéről készített tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

7/ A Védőnői szolgálat működtetéséről szóló társulási megállapodás módosítása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Pusztahencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kezdeményezte a Védőnői szolgálat közös működtetésére 2005. március 22-én 

Pusztahencsével és Bikáccsal megkötött határozott időtartamra szóló társulási megállapodás 

hatályának 2012. december 31-ig történő meghosszabbítását. 

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 

értelmében a társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-

testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A megállapodás összességében ugyanaz, csak az 

időpont változik. 

 

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. 
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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: 

 

117/2011. (XII. 19.) önkormányzati határozat  

a Védőnői szolgálat működtetésére megkötött társulási megállapodás módosításáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 

működtetésére Bikács Község Önkormányzata Képviselő-testületével és Pusztahencse 

Község Önkormányzata Képviselő-testületével 2005. március 22-én megkötött társulási 

megállapodás módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

8/ Az önkormányzat 2012. év I. félévére szóló munkatervének elfogadása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az SZMSZ (4/2009. (III. 30.) ÖR. rendelet) 15. §-a alapján a 

Képviselő-testület munkáját féléves időtartamra szóló munkaterv alapján végzi. A munkaterv 

tervezetének elkészítése a polgármester és a jegyző feladata. A munkaterv tervezetét a 

polgármester terjeszti a testület elé.  

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A 2011. II. félévi munkaterv megtárgyalásakor szó volt 

a képviselők tájékoztatója a civil szervezetekben és önkéntesként végzett tevékenységükről 

szóló napirendi pontról. Most valójában nem tudja, hogy kell e tájékoztatást adni, vagy sem. 

 

Veres Imre polgármester: Önkéntes tájékoztatásról volt szó, senki nem jelezte ezen 

szándékát. 

Mivel a tájékoztatás a választókat illeti, ezért javasolja, hogy a közmeghallgatáson kerüljön 

sor ezen napirendre. 

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 elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 
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118/2011. (XII. 19.) önkormányzati határozat  

a Képviselő-testület 2012. év I. félévi Munkatervének elfogadásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 

2012. év I. félévi Munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ-ben meghatározott személyeket a jelen 

határozatban foglaltakról értesítse. 

Határidő: azonnal 

az értesítésre: az ülést követő 15 napon belül 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

a 2. pont vonatkozásában: dr. Sátor Vera jegyző 

 

 

9/ Egyebek. 

 

9.1/ Létszámcsökkentés elrendelése a Polgármesteri Hivatalnál 

       Előadó: Veres Imre polgármester  

       Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: 2012. január 1-jét követően önkormányzatunknál megszűnik az 

Alapszolgáltatási Központ elszámolásaihoz, normatívájához kapcsolódó valamennyi feladat, 

melyet a tárgyévben egy a paksi önkormányzattal kötött megállapodás alapján technikai okok 

miatt még el kellett látnunk. 

Emellett 2011. december 22. napjával egy köztisztviselő nyugdíjba megy. 

A 2012. évi költségvetési koncepció már előre vetíti, hogy a jövő év során sem lesz könnyebb 

az önkormányzat financiális helyzete, így a tervezés folyamatában további racionalizálási, 

költségcsökkentő intézkedéseken kell majd gondolkodnunk. 

Ennek első lépése, hogy a nyugdíjba vonuló köztisztviselő helyére nem veszünk fel senkit, a 

feladatokat belső átszervezéssel a meglévő személyi állománnyal láttatjuk el, illetve 

feladatcsökkenés miatt egy további köztisztviselői létszámot leépítünk. 
 

dr. Sátor Vera jegyző: Igaz, hogy a döntés még nem született meg, tájékoztatja a képviselő-

testületet, hogy beszélt Bonyainé Anitával a várható feladatokról. Anita megbízható, nagyon 

meg van elégedve a munkájával. A kajdacsi önkormányzatnál is a gazdálkodás területén 

dolgozott és információi szerint az ottani főnöke is nagyon megbízható és pontos 

munkaerőnek tartotta. Bikács község önkormányzatának költségvetését Ő készíti, tehát van 

belelátása ebbe a feladatba. Anita annyit kérdezett, hogy gondolkozhat-e rajta. 

Nincs nagyon min gondolkodni, ugyanis ez az önkormányzat érdeke. 

Amiben nem jártas, az az ÁFA, OEP és az APEH. Természetesen ezen a téren mindenféle 

segítséget meg fog kapni. A költségvetés vonatkozásában pedig a paksi kolleganők is teljes 

mértékben segítséget nyújtanak. 

Domonkosné Évi átvenné Bikács költségvetését. Az utalásokat pedig a Lakner Magdolna a 

meglévő pályázatok mellé. 

Az így felszabadult két álláshely éves szinten kb. 6 millió forint megtakarítást jelentene. 
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Hosnyánszki Jánosné képviselő: Baloghné Andreával beszélt polgármester úr? 

 

Veres Imre polgármester: Igen, beszélt az Andreával, abban maradtak, hogy azon a héten 

választ ad a megkeresésre, de ezidáig nem jelentkezett. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Megmondja őszintén, hogy Ő még a Botné Erzsiben ennyi 

hajlandóságot nem látott, mint most. Talán ha előbb nyitja fel a képviselő-testület az Erzsike 

szemét, akkor mindez nem következett volna be. Azt kérné, hogy ha az Anita fogja végezni 

ezt a feladatot, tényleg már az elején kapjon meg minden szakmai segítséget. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Emberileg sajnálja Botnét, de már elveszett a személye iránti 

bizalom. 

 

Kishonti János képviselő: Szeptember 1-től átvettünk az iskolától kettő főt, most egy főt 

elküldünk. 
 

dr. Sátor Vera jegyző: Ez a döntés már korábban megérlelődött. Ha létszámcsökkentés után 

vette volna át a két főt, akkor munkajogilag bele lehetne kötni. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ha az a jegyzőkönyv oda van csatolva, amit a paksiak 

készítettek, akkor a Munkaügyi Bíróság nem köthet bele. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A Belső Ellenőrzési Csoport nem vállalta fel az ellenőrzést ezen a 

téren. 
 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ők nem voltak jók, sértésnek lett véve, mert mertek szólni. 

Nem ok nélkül mondta, amit a költségvetésről mondott. 

 

Veres Imre polgármester: Nem vette sértésnek az elmondottakat. Reméli, hogy az 

elkövetkező időszakban egyfelé fogják húzni a szekeret. 

 

Sági János képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Ő nem az elődje dolgait 

akarja egyértelműen követni és folytatni, részéről az a cél, hogy a közös érdekeket képviselje.  

 

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,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 
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119/2011. (XII.19.) önkormányzati határozat 

létszámcsökkentés elrendeléséről a Polgármesteri Hivatalnál 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 1. 

napjával a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagydorog 

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

rendelete1., továbbá 2/1. mellékletében megjelölt köztisztviselői álláshelyek közül az alábbi 

köztisztviselői álláshelyek megszüntetéséről határoz: 

 

1.1. személyügyi ügyintéző  1 fő főállású, határozatlan idejű, 

1.2. pénzügyi ügyintéző (Nagydorog)  1 fő főállású, határozatlan idejű. 

 

A létszámcsökkentést követően a költségvetési rendelet hivatkozott mellékleteiben, továbbá a 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú mellékletében 

(állománytábla) meghatározott köztisztviselői létszámkeret 2 fővel, 19-ről 17-re csökken, a 

polgármesteri hivatalnak a költségvetési rendelet 2/1. melléklete szerinti teljes létszámkerete 

36 főről 34 főre csökken, a költségvetési rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 

önkormányzati szintű létszámkerete szintén 2 fővel, 103 főről 101 főre csökken. 

 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1. pontban megjelölt álláshelyek közül a 

személyügyi ügyintézői álláshely 2011. december 23. napjától betöltetlen, a pénzügyi 

ügyintézői álláshely betöltött, így a betöltött álláshely vonatkozásában a szükséges munkajogi 

intézkedések megtételére érdekében felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját. Felkéri továbbá 

a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú 

mellékletét az 1. pontba foglalt képviselő-testületi döntésnek megfelelően aktualizálja. 

 

3. A Képviselő-testület a létszámcsökkentésről szóló határozata meghozatalakor betöltött 

álláshely vonatkozásában megállapítja, hogy fenntartói körén belül  (költségvetési szerveinél 

és az önkormányzat hivatalánál) -  a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 

megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 

feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje 

folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség, továbbá az 

önkormányzat intézményei létszámhelyzetének figyelembe vételével az intézmények közötti 

tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosításra nincsen lehetőség. 

 

Határidő: 2012. január 1. 

Felelős: Veres Imre polgármester, a 2. pont vonatkozásában: dr. Sátor Vera jegyző 

 

10. Bejelentések. 

 

Veres Imre polgármester: Az Industria Invest vonatkozásában az ügyvéd úr a felszólító 

levélben tévedésből 1 millió forint fizetési kötelezettséget jelölt meg. A helyes felszólító 

levelet újból elküldte, de a címzett nem vette át. Ezt követően az ügyvezető címére 

továbbította a levelet, melyre az Industria Kft. e-mailben válaszolt, és hivatkozott a szerződés 

9.a és 9.b pontjában foglaltakra. Ezen felül az aktuális HÉSZ-ben a társaság tulajdonában álló 

területek Gszk szerinti besorolásba kerültek, amellyel a területek beépíthetőségi magassága 

csökkent, tovább szűkítve a hasznosítási lehetőségeket. 
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Javasolja, hogy a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata az adásvételi szerződésben írt 

10.700.000,- Ft-os követelésével kapcsolatos igényét 2012. december 1. napjáig szüneteltesse. 

 

Az adásvételi szerződésben szerződő felek kétségtelenül rögzítették, a szerződő felek 

szándékát és az előzményeket. A kötelezett által előterjesztett kifogások, amelyek a „kötbér” 

megfizetésével kapcsolatosak vitathatók, ugyanakkor a csatornahálózat ki nem építése miatt 

az ügy megítélése nem egyértelmű.  

 

A 2009. szeptember 3-án a szerződés aláírásától számított 2 évet kötöttek ki a vállalkozási 

tevékenység megkezdésére az Industria Kft. felé, így ennek letelte 2011. szeptember 3. és 

mivel a szerződésben, tehát kötelemből származik a követelés, ennek érvényesítési ideje 5 év, 

így kapjuk meg a 2016. szeptember 3-i érvényesítési határidőt.  

Erről készít majd előterjesztést az ügyvéd úr. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Az APEH-on keresztül nem lehetne valamilyen irányba 

lépéseket tenni. Nem járnánk jobban, ha visszakövetelnénk a földet? 

 

Veres Imre polgármester: A levelében felajánlja azt a lehetőséget, hogy amennyiben az 

önkormányzat vissza szeretné vásárolni a földet, azt a felmerült és igazolt költségek 

megtérítése mellett megteheti. 

 

Kishonti János képviselő: Mint értékesítés külterületként lett elfogadva, de közben kiderült, 

hogy Kft. nem vásárolhat külterületet, ezért belterületté lett átminősítve és jutányos áron 

értékesítve. 

 

Veres Imre polgármester: Az Industria Invest Kft. költségére történt meg a belterületté 

minősítés. 

 

Kishonti János képviselő: A fennálló tartozásuk fejében követeljük vissza a földet. 

 

Veres Imre polgármester: Januárban az ügyvéd úrral és a képviselő-testülettel közösen 

megbeszélik, hogy mit lehet lépni ebben az ügyben. 

Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy Kajdacs kifizette a még fennálló tartozását. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Nekünk nem kell készíteni átmeneti költségvetési 

gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletet? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Nem kell, ez egy lehetőség. 

 

Kishonti János képviselő: A gazdálkodási csoporttól kért egy kimutatást a közösségi busz 

vonatkozásában, mely 2011. április 11- 2011. szeptember 11-ig szól. 

Ez alapján a  

kiadás:    1 147 041,- Ft 

bevétel:        61 824,- Ft 

Arról volt szó, hogy a kiadás és a bevétel kb. ugyanolyan mértékű lesz. 

 

Be kellett fizetni az önrészt, mely a bekerülési érték 30 %-a 4 019 625 ,- Ft 

Ennek a 65 %-át megnyertük a Duna-Mecsek területfejlesztési Alapítványnál, így az 

önkormányzatnak ténylegesen 1 406 869,- Ft-ot kellett átutalnia. 
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Ez a busz ténylegesen akkor kerül az Önkormányzat tulajdonába, ha az értékcsökkenés 

leírásra kerül. 

Nagydorogon nagyon magas a kiadás a busz vonatkozásában, mert itt eleve főállású 

buszvezetőt alkalmazunk, míg Kajdacson megbízási szerződéssel oldják meg a sofőr 

alkalmazását. 

Volántól meg kellene kérdezni, hogy a jelenleg bejáró gyerekek szállítása milyen költséget 

jelentene. 8-10 ember kénye-kedve szerint kell üzemeltetni a buszt? 

A fejkvótát akkor is megkapjuk, ha a volán busszal járnak be a gyerekek. A költségek nem 

arányosak a bevételekkel. 

Ha nem lenne főállású sofőr, akkor talán olcsóbb lenne a busz. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: A Volánnál 60 fő esetében 57705,- Ft/hó kerülne a bérlet. 

Ebből 27 főt hoz be a volán busz a többit az iskolabusz. 

A 27 gyerek bérlete 26 680,- Ft/hó. 

5 hónapra a sofőr bére 682 ezer forint.  

Szeptemberben, amikor megkezdődött a tanulók beszállítása, arról volt szó, hogy egy 

bizonyos idő elteltét követően visszatérnek rá, hogy gazdaságos-e, vagy nem. 

 

Kishonti János képviselő: Tehát 10 hónapra 577 050,- Ft-ot jelentene a bérlet. 

Az iskolabusznál a Kerner Istvánnak csak a bére 682 ezer forint 5 hónapra vetítve. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Iskolabusznak is indult? 

 

Veres Imre polgármester: Elsődleges feladata az iskolások beszállítása, és ezt követően az 

egyéb feladatok ellátása. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Kajdacs is ilyen feltételekkel kapta?  

 

Veres Imre polgármester: Igen. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: A Siklósitól is kértek árajánlatot, mely bruttó 206,- Ft, de 

kiszámlázza az üres járatokat is, mivel Paksról érkezik. 

Ha ezt a Kerner István végzi, abban az esetben olcsóbban jönnek ki, ugyanis az üzemanyag 

fogyasztás alapján kiszámolták. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Azt is igénybe veszi az iskola? 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Igen, ha az iskolabusz éppen nem tudja megoldani, mert egybe 

esik a gyerekek beszállításával. 

 

Kishonti János képviselő: De a Siklósi esetében az összes dolog beszámításra kerül.  

( biztosítás, értékcsökkenés). A Kerner István esetében pedig csak az üzemanyagár, így 

természetesen olcsóbb. 

 

Veres Imre polgármester: Ezeket a költségeket leszámlázhatjuk az iskolának és az ÖNO-

nak is, de akkor be kell fizetnünk az Áfa-t az államnak. 
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Szabó J. Csabáné képviselő: Kerner István munkaidejét is leírta  

hétfőtől-péntekig:  

 

  6.30-  8.40 óráig, 

13.30-16.30 óráig. 

Erre megbízási szerződéssel nem lehet valakit alkalmazni, csak akkor, ha nincs másik 

munkahelye. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Gondoljunk arra is, hogy gyerekek szállításáról van szó. 

Olyan embert kell alkalmazni, aki nem egyik helyről a másikra helyre rohan. 

 

Kishonti János képviselő: Nagyon komoly vizsgálatokon mennek keresztül a sofőrök. El 

kéne gondolkodni, hogy a Szűcs István nem tudná e elvégezni ezt a feladatot. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Sárszentlőrinc és Uzd vonatkozásában célszerű 

lenne felmérni, hogy itt hagynák-e a gyerekeket, ha nem iskolabusz szállítaná őket. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Ők kérték az iskolabuszt, különben nem íratták volna be 

Nagydorogra a gyerekeket, hanem Pálfára. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ugyanott szállnak fel, mint a volán buszra. 

 

Veres Imre polgármester: Elsősorban az uzdi gyerekek haza menetelével van probléma. 

 

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

A Képviselő-testület ülését18.30 órakor bezárja. 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

        Veres Imre     dr. Sátor Vera 

                               polgármester           jegyző  


