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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2012. április 4-én 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Az ülés helye:  Községháza tanácskozóterme Nagydorog, Kossuth L.u.81. 
 
Jelen vannak: Veres Imre polgármester, 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester 
Kishonti János 
Szabó J. Csabáné képviselők 
 
 

 
Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 
     Borbás László intézményvezető 
     Vargáné Lengyel Csilla gazdasági vezető 
      
 
 
Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket és meghívott 
vendégeket.  
A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 
megválasztott 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Hosnyánszki Jánosné, Jankovics Lászlóné, 
Sági János képviselők távolmaradásukat előzetesen bejelentették. Javasolja az írásban 
kiküldött napirend elfogadását. 
 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag,4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 
 

 
NAPIRENDI JAVASLAT 

1/ A szociális szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak véleményezése.  
( Írásos előterjesztés) 

            Előadó:
 

 dr. Sátor Vera jegyző  

2/ Tájékoztató az SWR naperőmű projekt előkészítő anyagáról.  
( Szóbeli előterjesztés ) 

 Előadó:
  

 Bartók Zoltán  üzletfejlesztési igazgató 

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

:  

1/ A szociális szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak véleményezése.  
            Előadó:
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 dr. Sátor Vera jegyző  
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Vargáné Lengyel Csilla gazdasági vezető: Az alapellátásokat 2011. január 31-től a Paks 
Kistérségi Alapszolgáltatási Központ biztosítja. Az intézmény fenntartója a Paksi Többcélú 
Kistérségi Társulás, ahol a Társulási Tanács úgy döntött, hogy az intézményi térítési díjakat 
minden település vonatkozásában Paks Város Önkormányzata fogja megállapítani, 
természetesen a települési sajátosságok figyelembe vételével. 
Az szt. 115. §-ának (10) bekezdése értelmében a fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) 
bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál 
alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 
Utóbbiak miatt lehetőség van arra, hogy a mellékletben meghatározott számított összegeket 
csökkentsük azzal, hogy a „veszteséget” az önkormányzat a költségvetéséből kompenzálja, 
vagy részben kompenzálja. Ha így van, akkor viszont az év végi elszámolásnál a térítési 
díjnak az ellátott által nem fedezett részét meg kell fizetni a kistérségi társulás felé, azaz a 
vállalt kompenzáció összege az önkormányzat kiadásait növeli. 
 
Borbás László intézményvezető: Jelen esetben intézményi térítési díjakról beszélünk. Az 
egyéni számítások a szociális törvény alapján fognak megvalósulni a nyugdíjasok esetében. 
 
Veres Imre polgármester: Nagydorogon az étkeztetés, házi segítségnyújtás és az idősek 
nappali ellátására vonatkozóan kell döntést hozni. 
Ezen három feladatra Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 1 860 000 forint költség 
kiegészítést kell megfizetnie a Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási Központba. 
 
Kishonti János képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy az idősek nappali ellátása esetében a 
848,- forint és a 20,- Ft közötti különbséget ki fizeti meg? Az önkormányzat? 
 
Veres Imre polgármester: A 848,- forint és a 20,- forint közötti különbséget elméletileg az 
önkormányzatnak kell a költségvetéséből biztosítania. 
Javasolja, hogy mindhárom térítési díjat beszéljék meg és azt követően kerüljön sor döntésre. 
 
Házi segítségnyújtás vonatkozásában a számított intézményi térítési díj 5,- Ft. 
2011. évben nulla forint került megállapításra, 2012. évre is ezt a javaslatot teszi. 
 
Idősek Klubja: A számított napi intézményi térítési díj 848,- Ft. 
2011. évben 20,- Ft/nap került elfogadásra, 2012. évre is ezt a javaslatot teszi. 
 
Szociális étkezetés 
Az étkeztetés esetében a16 817 adaggal lett számolva és annak eredményeként jött ki a 292,- 
forint. A tavalyi évben 11 860 adag lett igénybevéve. 
Az I. negyedévben viszont 3 194 adag, ez a tényleges teljesítés, melyet ha felszorzunk 
néggyel akkor 12 776 adagra lehet 2012. évben számítani. 
Ezen adatok alapján elvégzett számításokból adódóan a 292,- Ft-tal szemben 462,- Ft-ban 
javasolja a díjat megállapítani. A tavalyi évben 485 Ft került elfogadásra. 
 
Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Tehát az étkeztetésnél 23,- forintos csökkenés 
kerülne megállapításra a házi segítségnyújtás maradna a tavalyi 0 forint és az Idősek klubjánál 
az idősek nappali ellátása 20,- Ft/nap. A pénzügyi hátterét szeretné tisztán látni.   A normatíva 
növekedett, vagy pontosabb adataink vannak, mint a tavalyi évben.  
 
Veres Imre polgármester: Az Idősek Klubjánál a normatíva 178 580 Ft/fő /év, és 20 fővel 
lett számolva. 
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A tavalyi évhez képest költségcsökkenés volt, valamint volt egy áthúzódó pénzmaradvány is, 
mellyel lehetett a költségeket csökkenteni. 
 
Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: És ez miből adódott? 
 
Veres Imre polgármester: Az idősek busszal történő beszállítása megnövelte a létszámot. 
Kevesebb volt a rezsi költség is. 
 
Szabó J. Csabáné képviselő: Ha tartani tudjuk a tavalyi árakat az nagyon örvendetes. 
 
Veres Imre polgármester: Végül is a plusz költségek még rászámolhatóak ( busz, illetve az 
autóval történő ebéd kiszállítás  költsége) 
 
dr. Sátor Vera jegyző: A kiadott anyaghoz képest nyilván magasabb összeg lesz 
meghatározva. 
Az intézményi térítési díj az a szolgáltatási  önköltség meg a normatíva különbözete, egy fix 
tény szám. Az önköltség az egy megváltoztathatatlan tény, és a normatíva is az, tehát a 
különbözete is az. 
A polgármester úr által elmondott limitet nem lehet meghaladni. Tehát kevesebb kerülhet 
megállapításra, de magasabb díj nem. 
 
Vargáné Lengyel Csilla gazdasági vezető: Van egy 2012. évi költségvetés, melyet minden 
képviselő-testület elfogadott. Figyelembe lett véve, hogy 2012. évre szociális étkezésre 
kiadásként mennyi lett betervezve plusz ő még rátette a központi irányítás költségeiből a 
szakfeladatra eső költségeket és így jött ki ez az összeg. 
Az étkezési adagszámot éves viszonylatban maximálisra vette, hiszen előre nem tudhatja, 
hogy összességében mennyi adag fog elfogyni. 
A mai napon polgármester úr jelezte, hogy az I. negyedév vonatkozásában tényleges adatok 
állnak a rendelkezésére. Ezt követően a tény adatokat vetítették ki egy évre. Ebből kifolyólag 
lett a kiküldött előterjesztésben megadott díjjal szemben magasabb polgármester úr által 
javasolt szociális étkeztetési díj. 
 
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. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat alábbiak szerinti 
elfogadását! 
 

A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 

25/2012. (IV.4.) önkormányzati határozat  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális 
szolgáltatásért fizetendő intézményi térítési díjakkal kapcsolatos előterjesztést, és Nagydorog 
vonatkozásában Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az alábbiak szerint 
javasolja elfogadásra: 

A szociális szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak véleményezése 
tárgyában  

 

étkeztetés 460,- Ft/nap 

házi segítségnyújtás 0,- Ft/óra 

idősek nappali ellátása (csak Nagydorog) 20,- Ft/nap 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 
2/ Tájékoztató az SWR naperőmű projekt előkészítő anyagáról.  

( Szóbeli előterjesztés ) 
 Előadó:
  

 Bartók Zoltán  üzletfejlesztési igazgató 

Veres Imre polgármester: Ezen napirendi pont vonatkozásában az SWR zárt ülés 
elrendelését kérte, üzleti érdekei sérelmére való hivatkozással. Az Ötv. 12. §-ának (4) 
bekezdése b) pontja alapján a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való 
rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket 
sértene. Jelen esetben az előbbi jöhet szóba. 
Javaslom a zárt ülés elrendelését. Kérem, hogy szavazzunk erről! 

 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal úgy dönt, hogy a napirendi pontot zárt 

ülésen kívánja megtárgyalni. 
 

 
Veres Imre polgármester: Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
 A nyilvános ülést 16.55 órakor bezárja, a képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkát. 
 

 
Kmf 

 
 
  Veres Imre     dr. Sátor Vera  
  polgármester             jegyző 


