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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 határozatot fogadta el: 

 

 

27/2012. (IV.23. ) önkormányzati határozat 
pályázat benyújtása az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó támogatásokról szóló 4/2012. 

(III. 1.) BM rendelet alapján a Széchenyi 

Sándor Általános Iskola és Óvoda 

Tagintézményeként működő Kajdacsi 

óvodájának felújítására 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2012. április 23-án 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

 

Jelen vannak: Veres Imre polgármester, 

Hosnyánszki Jánosné, 

Jankovics Lászlóné, 

Sági János, 

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

      

 

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 5 fő jelen van. Böndörné Jaksa Judit alpolgármester és 

Kishonti János képviselő 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/ Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó támogatásokról szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a 

Széchenyi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tagintézményeként működő 

Kajdacsi óvodájának felújítására. ( 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/ Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó támogatásokról szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a 

Széchenyi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tagintézményeként működő 

Kajdacsi óvodájának felújítására.  

              Előadó: Veres Imre polgármester 

              Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Veres Imre polgármester: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó támogatásokról megjelent a belügyminiszter 4/2012. (III. 1.) számú rendelete. A 

rendelet alapján a támogatás igénylésére Kajdacs Község Önkormányzata jogosult igényt 

benyújtani a Nagydorog-Kajdacs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztorán 

keresztül. A Pályázó a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás. 

 

A támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, 

nyílászárócserére, hőszigetelésre és e feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy 

berendezések beszerzésére, óvodai feladatot ellátó intézmény esetében kapacitásbővítésre is 

igényelhető. Óvodai kapacitásbővítés nem történhet a már meglévő funkcionális helyiségek 

rovására. 

 

Óvodai nevelést ellátó intézmény fejlesztését, felújítását célzó pályázat esetében a pályázat 

benyújtásának feltétele, hogy a fejleszteni kívánt intézmény után a Többcélú kistérségi 

társulás közoktatási intézményi feladatok szerinti támogatásban részesül. 

 

A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg 

80%-a. A támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási 

jogviszony keretében közfoglalkoztatottat kell alkalmazni. 

Az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 

10%-át.  

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, 

vélemény nem hangzott el. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot az alábbiak szerint 

fogadják el. 
 

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

következő határozatot hozza: 

 

27/2012. (IV.23.) önkormányzati határozat 

pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó támogatásokról szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a Széchenyi 

Sándor Általános Iskola és Óvoda Tagintézményeként működő Kajdacsi óvodájának 

felújítására 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határozott, hogy  

„az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatásokról” szóló 

4/2012. (III. 1.) BM rendelet értelmében támogatási igényt nyújt be a Széchenyi Sándor 

Általános Iskola és Óvoda Tagintézményeként működő Kajdacsi óvodájának felújítása 

érdekében. 

 

A beruházás tartalma: 

 Óvoda tetőszerkezetének cseréje, 

 Külső nyílászárók cseréje, 

 A két csoportszoba padozatának cseréje, 

 A kiszolgáló helyiségek hidegburkolatának felújítása,  

 A külső homlokzat javítása, 
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 Festés, mázolás.  

 

A beruházás várható összköltsége:    30.301.607 forint 

A pályázaton igényelt összeg (90 %):   27.271.446 forint 

A biztosított önerő (10 %):      3.030.161 forint 

 

Az önerőt Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésében 

biztosítja. 

A program megvalósításához vállalja 4 fő közhasznú munkás foglalkoztatását 5 

hónapos időtartamra 1.629.860 Ft bér és járulék költség finanszírozásával.  

 

Tekintettel arra, hogy a támogatásból megvalósított cél kapcsán az önkormányzatnak 

ÁFA-levonási joga nincs, a Rendelet 1.§ (4) bekezdése értelmében az Önkormányzat a 

támogatást az ÁFA összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján igényeli 

(elkülönített saját forrás biztosítása nélkül). 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásával kapcsolatos teendők 

ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Jelenleg csak közvélemény kutatást szeretne végezni, hiszen ebben a 

témában a képviselő-testület lesz a végleges döntéshozó. 

A gazdálkodási csoport dolgozói nagyon sokat dolgoztak, Ő szeretné a munkájukat honorálni 

1 havi illetménnyel, és ehhez kérné a támogatásukat. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az ügyintéző semmiféle fizetésemelést nem kapott, amikor 

átvette a munkakört? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Nem. A besorolásának megfelelő munkabért kapja. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Egyetért vele, de a többi kolleganője is nagyon sokat dolgozott, 

szerinte ez csapatmunka is volt. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Ő is úgy gondolja, hogy mindannyian összefogtak, és az 

előterjesztéseket, amit most a Pénzügyi Bizottság és a meghívottak kézhez kaptak együtt 

tudták megoldani. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A napi munkaidejükön kívül mennyit dolgoztak? 

 

Veres Imre polgármester: Nagyon sokat, éjszakánként és hétvégeken is. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Tehát ez egy egyszeri juttatás lenne, mivel a tavalyi évet 

helyre tették. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ő a maga részéről támogatja. 
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Veres Imre polgármester: Az ívóvízminőség javító beruházás vonatkozásában az NFÜ 

április 12-én egy átfogó ellenőrzést tartott. Mindent rendben találtak, hiánypótlásként az 

eredeti vízjogi engedélyt kell az önkormányzatnak beszerezni. 

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz benyújtott pályázat - a 8.084.000 forint 

vonatkozásában- pozitív elbírálásban részesült.  

 

Szennyvíz: Február 3-tól a támogatást megkaptuk az Energia Központ Kht-tól és az NFÜ-től 

is. Jelen pillanatban a jogi szakhatósági állásfoglalást az Energia Központ KHT megadta és 

kérte a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály vezetőjét, hogy a közbeszerzési eljárás tartalmi 

elemeire is adja meg a végleges állásfoglalást. Mai napon beszélt velük, szerintük még 3 hét 

mire megkezdődhet a munka. De a terület átadásra nem kerülhet sor, amíg az új szerződést alá 

nem írják. 

A Jövőnk Energiájához benyújtott pályázat ( 40 millió forint) elbírálására június 29-ig kerül 

sor. 

 

Rendőrség épületénél a munkálatok a pályázati keretből befejeződtek. 

 

Paks és Térsége Hulladékgazdálkodási rendszer elindult. Az ünnepélyes alapkő letételre 

április 26-án kerül sor. 

 

Közfoglalkoztatás: Jelenleg 15 fő foglalkoztatása történik. 

Május 1-től 25 fő kezdi meg a munkát. Egész évben az FHT-ban részesültek közül 57 főt 

tudunk alkalmazni két hónapra, 6 órában. 

 

Elkezdődött a közterületek fű levágása. Sajnos az idei évben még kevesebb pénz van erre a 

feladatra. Az 1991. év óta érvényben lévő köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet azt 

tartalmazza, hogy a járda és az út közötti maximum 7 m szélességű zöldterületek 

gondozásáról, tisztántartásáról a tulajdonosnak, illetőleg a használójának kell gondoskodnia. 

A járda és az út közötti zöldterületek 7 m-en túli részének gondozása az Önkormányzat 

feladata. 

Aki ezt nem tudja ellátni, mert idős, vagy beteg abban az esetben az önkormányzat vállalja 

térítés ellenében. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: A Föld Napjára készülve a gyerekekkel közösen kitakarították 

az iskola udvarát, elvégezték a tavaszi nagytakarítást és 6 db fát ültettek, ennyivel bővítették a 

tanösvényüket. 

 Továbbá kéréssel szeretne fordulni a polgármester úrhoz. A Tájház kéményét fel kellene 

újítani, ugyanis gólyafészket szeretnének, ha sikerülne.  

 

Veres Imre polgármester: Ez eléggé problémás, mivel nádtetős. Két paksi vállalkozó tudná 

elvégezni, de ez jelentős költséggel járna. Utánanéznek és készítenek egy költségvetést. 

 

A Gábor Á. utcában újabb lámpatestek felhelyezését  nem tartja indokoltnak. 

A Vízmű melletti közben az oszlop elhelyezése megtörtént. Az ott lakók megköszönték,  most 

már biztonságos a köz. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Köszöni szépen a polgármester úrnak a munkáját.  

Őt is már megkeresték a környéken élő emberek a köszönet nyilvánítás céljából. 
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Jankovics Lászlóné képviselő: Javasolja, hogy a Polgárőrségnek adott 500 ezer forintos 

támogatás felhasználásáról a lakosság kapjon tájékoztatást. 

Tudja, hogy nagyobb rendezvényeknél a helyszín biztosítása, az ősz folyamán a temetők 

felügyelete a polgárőrség feladata, de ő konkrétumokra gondol: Pl. hány esetben jeleztek a 

rendőrség felé gyanús eseteknél. 

Tehát kézzel fogható dolgok legyenek. Kapjon a lakosság arról is információt, ami szemmel 

nem látható. 

 

Veres Imre polgármester: Május 7-én lesz a közmeghallgatás, ott lehetőség van a civil 

szervezetek tájékoztatójára. 

 

Sági János képviselő: Köszöni a lehetőséget. Így a lakosság is láthatja a valóságban végzett 

munkájukat. A támogatásként megítélt 500 ezer forint még nem került átutalásra. 

 

Veres Imre polgármester: Amennyiben a polgárőrség jelzi, hogy szüksége van rá, abban az 

esetben megtörténik az utalás. 

 

Sági János képviselő: Szennyvíz beruházás: elképzelhető, hogy időhúzás végett kerül sor 

újabb anyagok bekérésére? Bizonytalanok az emberek és szeretnék visszakapni a pénzüket. 

 

Veres Imre polgármester: 2011.09.12-én értesítést kaptuk, hogy nyertünk, szeptember 26-án 

a jegyzővel közösen aláírtuk a támogatási szerződést. Azóta várjuk, hogy a közreműködő 

szervezet és a Közbeszerzési Főfelügyelőség átvizsgálja és aláírja a közbeszerzési 

szerződéseket, mert nélküle nem kezdődhet el a munka. Reméljük, hogy már hamarosan 

ténylegesen megtörhet a munkaterület átadása és megkezdődhet a munka.  

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy az egyebeken belül van e még valakinek 

kérdése, hozzászólása, véleménye. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester a nyilvános ülést 16.00 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


