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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: 

 

 

28/2012.(IV.27.) önkormányzati határozat  a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról és a polgármesternek a két 

ülés között végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

29/2012.(IV.27.) önkormányzati határozat  az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról 

 

30/2012.(IV.27.) önkormányzati határozat  
a 2011. évi belső ellenőrzési jelentés 

elfogadása   

 

31/2012.(IV.27.) önkormányzati határozat  
a Nagydorog - Kajdacs Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának 7. számú módosítása  

 

32/2012.(IV.27.) önkormányzati határozat  
a „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2012. 

évi odaítéléséről 

 

33/2012.(IV.27.) önkormányzati határozat  
fedezet biztosítása köztisztviselők 

jutalmazásához 
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotta: 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 9/2012.  

(IV.27.) önkormányzati 

rendelete 

 

Az önkormányzat 2011. 

évi költségvetéséről szóló 

1/2011.(II.28.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Hatályba lépésének napja:  

2012. április 30. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 10/2012.  

(IV.27.) önkormányzati 

rendelete 

 

Az önkormányzat 2011. 

évi zárszámadásáról 

Hatályba lépésének napja:  

2012. április 30. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 11/2012.  

(I.27.) önkormányzati rendelete 

 

A köztisztaság 

fenntartásáról szóló 

2/1911. ( VII.1. ) ÖR 

rendelet módosításáról 

Hatályba lépésének napja: 

2012. május 1. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2012. április 27-én 14.00 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, 

Jankovics Lászlóné, 

Sági János, 

Szabó J. Csabáné képviselők   

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Csonka Imre NRNÖ elnöke 

 

 

Veres Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket. A képviselő-testület ülését megnyitja, 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen 

van. Kishonti János képviselő úr később érkezik. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy a meghívóban feltüntetett 

napirendi pontokon kívül van-e valakinek egyéb javaslata. 

 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag 6 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 Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011  

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

Előadó: Veres Imre polgármester  

 

3/ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása.  

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

4/ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtása. ( Írásos előterjesztés ) 

  Előadó: Veres Imre polgármester 
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5/ A 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6/ A hulladékkezelési közszolgáltatás 2012. évi díjainak megállapítása.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

7/ A Nagydorog-Kajdacs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 7. számú 

módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

8/ A „ Nagydorog Nagyközség Bora „ díj 2012. évi odaítélése. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

9/ Tájékoztató a 2012. évi Falunapok programjairól. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

10/ Sárközi Tünde Nagydorog, Rákóczi u. 18. sz. alatti lakos beadványa szociális 

rendelet módosításának kezdeményezésére. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

11/ 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, a két 

ülés között végzett tevékenységről. 

 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. Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

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, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 
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28/2012. (IV. 27.) 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 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: 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, 

 

A III. Rendeletmódosítás után a költségvetési főösszeg 591 673 e Ft, a működési forrás hiány 

18 971 e Ft. 

 

Az előirányzat módosítások kormányzati és intézményi hatáskörben történtek.  

             

Bevételi előirányzat változás mindösszesen: Bruttó:  -174 892 e Ft 

Bevételi előirányzat változás mindösszesen: Nettó:   -173 720 e Ft 

Kiadási  főösszeg változás (Bruttó)mindösszesen:                       -  174 892 e Ft 

Kiadási  főösszeg változás (Nettó) mindösszesen:            - 173 720 e Ft 

Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és 

a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Eléggé magasak a kintlévőségek. Van e mód arra, 

hogy az adós kolleganő intézkedési tervet készítsen, vagy 3-4 havonta beszámoljon. 
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dr. Sátor Vera jegyző: Májusi képviselő-testületi ülésen kerül sor az ügyintéző 

beszámolójára. A munkaterv alapján kettő alkalommal tárgyalja a képviselő-testület. 

 

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  rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2012. ( IV.27. ) önkormányzati rendelete   

 

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

módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2012. április 30. 

 
 

3/ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

Veres Imre polgármester: Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 

2011. évi költségvetési zárszámadásáról köteles rendeletet alkotni. 

 

A bevételi előirányzatokról összesítve az 1. sz. melléklet nyújt információt a működési célú 

bevételeket az 4. a sz. melléklet, a fejlesztési célú bevételeket 4.b. sz. melléklet részletezi. 

Az intézményenkénti bevételekről a 2/1., 2/2., 2/3., 2/4., 2/5. sz. mellékletek adnak 

tájékoztatást.  

A Pénzügyi Bizottság a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletet április 23-án 

részletesen megtárgyalta, a képviselő-testület részére kiküldött anyagban változtatás nem 

történt. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2011. évi 

költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletet megtárgyalta. Pontos, precíz munkát kaptak 

kézhez. Köszöni Anita és a gazdálkodási csoport munkáját. 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet elfogadását a Pénzügyi 

Bizottság a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Príger József urat, hogy szóban is tegye meg a 

véleményezését. 
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Príger József könyvvizsgáló: Megállapítja, hogy az önkormányzat összes vagyonának a saját 

forrásból történő fedezettsége 89 %. Összességében az önkormányzat kötelezettsége 55 millió 

forint, melyből a jelentősebb a 30 millió forintos likvid hitel, és a szállítókkal szemben 

fennálló kb. 11 millió forint. Az önkormányzat a beszámolási időszakban összességében a 

fizetőképességét biztosította.  

A költségvetésben jelentkezik működési hiány, melynek csökkentésére ÖNHIKI pályázat 

benyújtására kerül sor. Amennyiben ez nem vezet megoldáshoz, abban az esetben rövid 

lejáratú hitel felvétele szükséges. 

Javasolja a képviselő-testületnek a 2011. évi beszámoló elfogadását. 

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 rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2012. ( IV.27. ) önkormányzati rendelete   

Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2012. április 30. 

 
 

4/ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Veres Imre polgármester: Az önkormányzat a Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja valamint a 

megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012.(III.1.) BM rendelet alapján önállósága és 

működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatást igényelhet az általa ellátott 

feladatok működtetéséhez kapcsolódó hiányra. 

 

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásához a 

költségvetési törvény által biztosított támogatásra (a továbbiakban: ÖNHIKI támogatás) 

vonatkozó önkormányzati támogatási igény elbírálása során a következő szempontok 

kerülnek figyelembevételre: 

 

a) kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány, elsődlegesen a kötelező 

közoktatási feladatellátás keretében az alapfokú nevelési, oktatási intézmény fenntartásához 

kapcsolódó forráshiány, 

b) a közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elsődlegesen a többcélú kistérségi társulások felé 

fennálló tartozások, 

c) az önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni juttatások aránya 

az önkormányzat által folyósított összes ellátáshoz viszonyítva, 

d) adósságrendezés alatt álló önkormányzatok forráshiányának kezelése a válságköltségvetés 

alapján, 
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e) a működőképességet veszélyeztető, jogerős közigazgatási határozat, vagy jogerős bírósági 

határozat alapján fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése, 

f) a működési célú kiadásokhoz viszonyított 

fa) helyi adóbevétel, 

fb) az 5. melléklet 4. pontja szerinti pénzeszközök állománya (értékpapírok, költségvetési 

elszámolási számlák). 

 

Az önkormányzat által igényelhető támogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzat 

költségvetési rendeletében eredeti vagy módosított előirányzatként jóváhagyott működési célú 

forráshiány összegét. 
 

Az igénylést a költségvetési év során április 30-áig, szeptember 10-éig és november 5-éig 

lehet benyújtani. Támogatási igényt az önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két 

alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az 

önkormányzat működőképességét veszélyezteti. 

Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének. 

 

Hosnyánszki Jánosné: A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és a képviselő-

testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

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

vélemény nem hangzott el. 
 

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

szíveskedjenek! 
 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

29/2012. (IV.27.) önkormányzati határozat 

 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 

2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

 

2. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a 

fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 

I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. 

 

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen 

jogcímen  37 000 ezer forint összegű bevételt tervez. 
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III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 44 205 ezer forint összegű működési 

célú hiánnyal fogadta el. A képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adójára 

tervezett 13 000 ezer forint felhalmozási bevételt az önkormányzatok sajátos működési 

bevétele sorra csoportosítja át, ezzel egyidejűleg a működési hiány összegét a 

képviselő-testület 44 205 ezer forintról 31 205 forintra módosítja. A képviselő-testület 

felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglalt döntésnek megfelelően a 

költségvetési rendelet módosítását készítse elő és terjessze a képviselő-testület elé. 

 

IV. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 

c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a 

könyvvizsgáló elfogadta. 

 

V.  Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 

megfelel. 

 

3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény 

benyújtásával. 

 

Határidő: 2012. április 30., a rendelet módosítás előterjesztésére: 2012. május 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 
 

5/ A 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-

ának (10) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban 

meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó 

költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-

testület elé terjeszti. 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja már a tárgyév elején 

megküldte a mellékelt dokumentumokat. 

Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság a 2011. évi belső ellenőrzési 

jelentést megtárgyalta  és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

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

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

vélemény nem hangzott el. 
 

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

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 
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30/2012. (IV.27.) önkormányzati határozat  

a 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása   

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évre vonatkozó éves 

ellenőrzési jelentést az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
 

 

6/ A hulladékkezelési közszolgáltatás 2012. évi díjainak megállapítása.  

Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-

ának f) pontja a következő rendeletalkotási felhatalmazást tartalmazza: 

 

„A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az 

ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb 

mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás 

ingyenességét.” 
 

A díjak megállapításához ugyanezen jogszabály 25. §-ának (4) bekezdése alapján a 

közszolgáltató által elkészített díjkalkulációt a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé. 

A közszolgáltató megküldte a 2012. évre vonatkozóan alkalmazandó közszolgáltatási díjakat.  

Tájékoztatásul alább közlöm a jelenlegi, 2011. április 1-jétől érvényes díjmértékeket. 

 

 „A közszolgáltatás díja a 2011. évben: 

 

- 120 literes edényzet ürítési díja  242,- Ft/hét+ÁFA” 

  

Január 1-jén hatályba lépett az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 

szóló 2011. évi CCI. törvény, amely kimondta, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

legmagasabb mértéke 2012-ben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-

testülete által 2011-re megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb 

mértékét. 

 

A fentieknek megfelelően a Képviselő-testületnek a vonatkozó rendeletét nem kellett 

módosítania, hiszen időközben magasabb szintű jogszabály megtiltotta a díjemelést. 

 

2012. április 7-től ugyanakkor az előbb említett szabályozást az alábbiak szerint módosították: 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díjként fizetendő egyszeri ürítési díj mértéke 2012. évre, 

ha 2011. évre az egyszeri ürítési díj mértéke nem haladta meg a 120 l méretű tárolóedény 

esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más űrmértékű tárolóedényhez viszonyított arányos 

összegét, legfeljebb 650 Ft-ig, vagy ennek arányos mértékéig emelhető. Ezen meghatározott 

rendelkezéseket a 2012. április 15-től fizetendő közszolgáltatási díjak tekintetében kell 

alkalmazni. 
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Felhívom a figyelmet ugyanakkor a 64/2008. (III.28.) Korm. rendeletben foglalt azon 

rendelkezésre, miszerint ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat a fentiek alapján 

számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció 

formájában köteles a közszolgáltatónak megtéríteni. Abban az esetben, ha az önkormányzat 

díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg, a felmerülő költségeket a 

közszolgáltató számára az önkormányzat köteles megtéríteni. 
 

Mindezek értelmében a közszolgáltató korábbi díjemelési javaslatát mégis napirendre kell 

tűznünk. 

A szolgáltató a tavalyi évben megállapított 242,- Ft-tal szemben 299,- forint díj megállapítását 

kérte, ami az egyeztetés során elutasításra került. 

Az önkormányzatok a szolgáltató felé azt a javaslatot tették, hogy 266,- Ft+ áfa-ban kerüljön 

a közszolgáltatás díja megállapításra, így megfelezve az Ő általuk tett emelési javaslatot. 

Nagydorog vonatkozásában egyben javaslatot tettünk arra, hogy ezen ár elfogadása mellett 

ötszöri alkalomra csökkentenénk a zöldhulladék szállítást és a hulladékszállító edények csak a 

temetőben kerülnének kihelyezésre.  

Új információként elmondja, hogy a KVG ZRT. a 299,- Ft helyett 275,- Ft-ot javasolt, melyet 

nem fogadott el. Egyelőre a 266,- Ft-os díjhoz, továbbá a Pénzügyi Bizottsági ülésen 

megbeszéltek alapján a zöldhulladék szállítás felére történő csökkentéséhez ragaszkodik. 

  

Átadja a szót a pénzügyi bizottság elnökének.  
 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság a hulladékkezelési közszolgáltatás 

2012. évi díjára vonatkozó napirendet megtárgyalta és a polgármester úr által elmondottak 

alapján a 10 %-os emelés elfogadását javasolja. 

 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Polgármester úr javaslatával egyetért. A szelektív 

hulladék elszállítását nem lehetne rendszeresíteni? 

 

Veres Imre polgármester: Jelzés alapján értesítik a KVG Zrt. majd azt követően elszállításra 

kerül, hiszen nekik ez bevételt jelent. 

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 szóban elhangzott módosításokkal  

rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek! 
 

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

következő rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2012. ( IV.27. ) önkormányzati rendelete   

A köztisztaság fenntartásáról szóló 2/1911. ( VII.1. ) ÖR rendelet módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2012. május 1. 
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7/ A Nagydorog-Kajdacs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 7. számú 

módosítása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: 2012. január 1-jei hatállyal módosult a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, melynek 161/E. §-a értelmében az 

önkormányzati társulásban részt vevő települési önkormányzat az általa nyújtott 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló, 2012. január 1-jén hatályos rendeletét felülvizsgálja abból a célból, 

hogy a társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a nyújtott 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat. 

A fenti rendelkezések miatt a Nagydorog - Kajdacs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

társulási megállapodását módosítani szükséges. Meg kell jelölni azt az önkormányzatot, 

melynek rendelete tartalmazni fogja a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a társulásban résztvevő mindkét önkormányzat 

vonatkozásában. 

Javaslom, mint gesztort, Nagydorog Nagyközség Önkormányzatát feltüntetni. 

 

Megkérdezi dr. Sátor Verát, hogy szóbeli kiegészítése van-e. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Gyakorlati változás lesz? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Ők javasolnak díjat, mi pedig jóváhagyjuk. 

 

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

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

észrevétel nem volt. 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek 

támogatni! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

31/2012. (IV.27.) önkormányzati határozat 

a Nagydorog - Kajdacs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának 7. számú módosítása  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorog - Kajdacs 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 7. számú módosítását, 

továbbá annak egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés 1. mellékletében 

foglaltak szerint elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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8/ A „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2012. évi odaítélése. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

megalkotta a „Nagydorog Nagyközség Bora” díjról szóló 2/2008. (II. 12.) ÖR. sz. rendeletét. 

A fenti feltételeknek megfelelő négy fehér és öt vörös borminta közül a szakértői bizottság az 

4-es számú vörös- és 3-as számú fehérbort tartotta méltónak a „Nagydorog Nagyközség Bora” 

díj elnyerésére. 

A kétfordulós borverseny önköltséges volt. Az első fordulóban arany érmes díjazottak 

pályázhattak Nagydorog Nagyközség Bora címre. 

 

A rendelet 5.§-a értelmében a szakértői bizottság általi szakvélemény alapján a díjat a 

képviselő-testület ítéli oda  egyszerű szótöbbséggel tartott nyílt szavazáson. 

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 elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

32/2012. (IV.27.) önkormányzati határozat  

a „Nagydorog Nagyközség Bora” díj 2012. évi odaítéléséről 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján a 2011. évben a „Nagydorog Nagyközség Bora” díjat 

 

 fehérbor kategóriában  a Gerzsei József által megtermelt 2011. évjáratú  

zöld veltelini fajtájú borért 

vörösbor kategóriában        a Dévényi János által megtermelt 2011. évjáratú  

kékfrankos fajtájú borért 

ítéli oda. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az oklevelek elkészíttetéséről és a 

díjak átadásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

a 2. pontban foglaltak tekintetében: 2012. június 1., az átadásra: 2012. június 3. 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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Kishonti János képviselő úr megérkezett. A képviselő-testület létszáma 7 főre emelkedett, 

továbbra is határozatképes. 

 

 

9/ Tájékoztató a 2012. évi Falunapok programjairól. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Hahn Róbert programszervező elkészítette a tárgyévi Falunapok 

megszervezéséről szóló tájékoztatóját, valamint összeállította a programtervezetet, mely jelen 

előterjesztés mellékletét képezi. 

A Duna-Összeköt Egyesület a rendezvényekre benyújtott pályázat vonatkozásában meghozta 

a döntést, mely szerint Nagydorog kb. 1 millió forint támogatásban részesül. Ez magába 

foglalja a gyermeknapot, falunapot, az idősek világnapját, szüreti felvonulást, és az adventi 

fényeket. 

 

Hosnyánszki János képviselő: A falunapi rendezvényeken szerepel a fogathajtó verseny. 

Mint ismeretes id. Horvát István nagyon sok tett azért, hogy Nagydorogon fogathajtó 

versenyek kerüljenek megrendezésre. Nem lenne e célszerű Horváth István emlékversenyt 

rendezni? 

 

Veres Imre polgármester: Beszélt az ifj. Horváth Istvánnal és azt a választ kapta, hogy Ő 

már gondolt rá, de önállóan szeretné megrendezni ezt az emlékversenyt a következő év május 

1-től, ami országos szintű lenne.  

 

Kishonti János képviselő: A büfé pályázatra érkezett- e be pályázat? 

 

Veres Imre polgármester: A mai nap a határidő. Ezidáig nem, a szerdai postát még 

megvárjuk. 

 

Kishonti János képviselő: Az elvárásokat tartalmazta a levél? 

 

Veres Imre polgármester: Igen tartalmazta, és minden vállalkozó megkapta, aki illetékes 

volt. Ha a szerdai napon nem érkezik pályázat, abban az esetben újabb tárgyalásra kerül sor. 

Külsős jelentkező már lenne, de elsősorban nagydorogi vállalkozót szeretnének. 

A díj 200 ezer forintban lett megállapítva, ami kizárólagos jogot jelent. 

 

Kishonti János képviselő: A tavalyi évi falunapi pénzmaradvánnyal mi történt? 

 

Veres Imre polgármester: Az önkormányzat pénztárába befizetésre került és egyéb 

feladatok ellátásra lett felhasználva. 

 

Kishonti János képviselő: Javasolja, hogy a pénzmaradvány egy számlára kerüljön 

befizetésre és az következő évben legyen felhasználható. 

 

Veres Imre polgármester: Elfogadja a javaslatot. 

 

Kishonti János képviselő: A Hajdú Jánosék miért nem vállalják az idei évben a büfé 

biztosítását?  
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Veres Imre polgármester: A Hajdú úr azt nyilatkozta, hogy most már kevesebb rendezvényt 

vállalnak, ugyanis rengeteg munkával jár. 

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 tájékoztatóban foglaltakat tudomásul 

venni szíveskedjenek! 

 

 

 

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

2012. évi falunapok programjáról készített tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

 

10/ Sárközi Tünde Nagydorog, Rákóczi u. 18. sz. alatti lakos beadványa szociális 

rendelet módosításának kezdeményezésére. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Sárközi Tünde Nagydorog, Rákóczi u. 18. sz. alatti lakos 2012. 

március 30-án beadványt nyújtott be a képviselő-testülethez, melyben a szociális rendelet 

módosítását kezdeményezte azon tárgyban, hogy a rendelet egészüljön ki a méltányossági 

ápolási díjra vonatkozó szabályokkal. 

A méltányossági ápolási díj 2009-ben került hatályon kívül helyezésre, tekintettel arra, hogy 

ez fakultatív ellátás, melyre forrást az önkormányzat részére a központi költségvetés nem 

biztosít. 

Mivel a fedezetet további működési hitelből (likvid hitelből) kellene előteremteni szabad saját 

bevételi források hiányában, a szociális rendelet beadvány szerinti módosítását nem javaslom. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: ÖNHIKI-re pályázunk a méltányossági ápolási díj nem kötelező 

önkormányzati feladat. A törvény az igazán komoly eseteket alanyi jogon megítéli. 

 

Kishonti János képviselő: Mit lehet tenni ebben az esetben? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Rendeletet lehetne módosítani. Mint mondta, ÖNHIKI-re pályázunk, 

és ez nem kötelező feladat, de a képviselő-testületé a döntés. 

 

Veres Imre polgármester: Mint jegyzőnő is elmondta, a törvény szerint alanyi jogon jár, de 

ezt az orvos feladata eldönteni.  Ha a képviselő testület úgy dönt, akkor rendeletmódosításra 

kerül sor. De azt is tudni kell, hogy abban az esetben nagy valószínűséggel nem egy főről lesz 

szó. 

 

Kishonti János képviselő: Mekkora összegről lenne szó? 

 

Veres Imre polgármester: A minimál nyugdíj 80 %-a, és ez teljes mértékben az 

önkormányzat költsége, a központi költségvetés semmit nem biztosít. 

 



 17 

Jankovics Lászlóné képviselő: A központi költségvetés nem biztosítja? Ez fakultatív ellátás 

ez igaz, de a normatív szociális ellátásban bent van az időskorúak járadéka is. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az önkormányzat erre nem kapott, ezért is került kivételre a 

rendeletből. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A szociális finanszírozásban figyelembe kell venni a 

település népesség összetételét. És ez is szociális ellátás, ami benne van a finanszírozásban 

csak nincs felcímkézve. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Magára az ellátásra nem kapunk, mert nem kötelező, Ő annyit tud 

mondani, hogy a képviselő-testület dönthet úgy, hogy elfogadja és a rendelet módosításra 

kerül. Szigorú költségvetési gazdálkodást akar az önkormányzat folytatni és így jöhetnek más 

fakultatív dolgok is. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Van más is a költségvetésben, amit nem finanszíroz az állam. 

Valószínű, hogy 2009. évben joggal került ki, de itt emberi sorsokról van szó. 

 

Sági János képviselő: Hány ember jogosult erre a községben? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Megszüntetéskor 6 fő volt. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Van valaki Nagydorogon, aki számon tartja, hogy hány 

ilyen ember van a faluban, aki rászorult. 

 

Veres Imre polgármester: A családsegítőnél vannak bizonyos adatok, de nem teljeskörűek. 

 

Sági János képviselő: Javasolja, hogy végezzenek egy felmérést. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Mi csak a jövedelmet nézhetjük, az emberek állapotát az orvos 

állapítja meg. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ez lakossági probléma, tehát valamit tenni kellene. 

 

Kishonti János képviselő: A háziorvosokat kellene megkérdezni, hogy, kik azok akik 

igényelhetnék a méltányossági ápolási díjat. 

 

Veres Imre polgármester: Meglátása szerint jelen képviselő-testületi ülésen nincs elég 

információ ahhoz, hogy döntést hozhassanak, ezért annak beszerzéséig javasolja a döntés 

elhalasztását. 

 

A képviselő-testület a polgármester döntés elhalasztásra irányuló javaslatát tudomásul veszi. 
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11/ Bejelentések. 

 

Veres Imre polgármester: Az MVH részéről ellenőrzést történt a rendőrség épületének  

felújítása vonatkozásában. Egyetlen apró hiba végett a támogatás összegét 30 ezer forinttal  

csökkentették. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A Pénzügyi Bizottság támogatását már kérte a gazdálkodási csoport 

dolgozóinak jutalmazására vonatkozóan. Mindannyiunk előtt ismert, hogy a kolleganők az 

elmúlt hónapokban nagyon sokat dolgoztak azért, hogy az elmúlt évet rendbe tegyék. Az 

elvégzett munkájukat anyagi téren is szeretné megköszöni. A keret, ami ehhez szükséges 

volna, összességében 500 ezer forint lenne, ami már a járulékokat is tartalmazza. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen Anita részletesen, pontosan 

ismertette mindkét napirendi pontot. A könyvvizsgáló úr szakmai hozzászólása is 

alátámasztotta a gazdálkodási csoport dolgozóinak pontos munkáját. 

Április hónapnál tartunk, tehát összességében biztosan benne van egy havi plusz munkájuk, és 

tapasztalható, hogy most már minden rendben van. Ő el tudja fogadni jegyzőnő javaslatát. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Étkezési jegyben is lehet? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen, de járulékban kb. ugyanannyi. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Ő támogatja jegyzőnő javaslatát. 

 

Sági János képviselő: Soknak tűnik az 500 ezer forint, de ha végig gondoljuk, hogy a 

képviselő-testület hoz döntést a költségvetésre vonatkozóan és nem mindegy, hogy mit 

fogadunk el. Ezáltal az emberek a bizalma is stabilabb lesz, ha pontos, precíz munkát látnak. 

 

Veres Imre polgármester: Egyszeri juttatásról lenne szó, és valóban nagyon sokat 

dolgoztak, beleértve a hétvégéket is. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Egyetért vele, hogy nagyon sokat dolgoztak, de arra is oda 

kell figyelni, hogy vannak más dolgozók is, akik sokat dolgoznak. 

 

Kishonti János képviselő: Túlóra pénzt nem lehet fizetni? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A túlóra jelenleg lecsúsztatható és az sem lenne forint összegben 

kevesebb. Ezen felül rajtuk kívül van, amikor más kolleganők is túlóráznak. Tehát ez a 

juttatás azt honorálná, hogy helyrehozták az elmúlt év hibáit. 

 

Sági János képviselő: Ha a pontatlanság végett büntetés lenne, az többe is kerülhet. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Egyetért képviselő úrral. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ilyen büntetés az önkormányzat részéről nem lehet, aki 

hibázott az kapjon fegyelmit. 

Ő fél és negyed havi illetményt javasol kifizetésre. 

 

Kishonti János képviselő: Egyetért képviselő asszony javaslatával. 
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Veres Imre polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 

biztosítson a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 500 ezer forintos keretet köztisztviselők 

jutalmazásához, az kézfelemeléssel szavazzon! 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 2 tartózkodással a következő 

határozatot hozza: 

32/2012. (IV.27.) önkormányzati határozat  

fedezet biztosítása köztisztviselők jutalmazásához 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

2012. évi költségvetésében 500 ezer forintot biztosít köztisztviselők jutalmazásához.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A fűvágás terén a szolgáltatás hogyan működik? 

 

Veres Imre polgármester: Négyzetméterre történik és önköltséges áron. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Ki felügyeli ezeket az embereket? 

 

Veres Imre polgármester: Reggelente Ő végzi a munkaelosztást, majd napközben Ő és az 

Ákos felügyeli az embereket. 

 

Jankovics Lászlóné: Nagydorogi lakosok kivel szállíttatják el a szennyvizet? 

 

Veres Imre polgármester: Zámbó Jánossal és a Balogh Józseffel. Velük van az 

önkormányzatnak 10 évre vonatkozóan szerződése. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mikor jár le a szerződés? 

 

Veres Imre polgármester: 2012. szeptemberében. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ezt követően mi történik? 

 

Veres Imre polgármester: Dönthet a képviselő-testület, hogy kiírja közbeszerzésre, vagy a 

szennyvíz elkészültéig meghosszabbítja a szerződést. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Tizenhatezer forintot fizet a lakosság. Mennyi az az összeg 

amit nekik kell fizetniük? 

 

Veres Imre polgármester: 600,- Ft-ot kell fizetnie Pakson köbméterenként, plusz az egyéb 

költségek. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ha valaki most kérne egyedi szennyvízre engedélyt, az még 

megvalósítható? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen, de ha már megtörténik a terület átadás, akkor már nem. 

Továbbá január 1-től ez a hatáskör Paksé lesz. 
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Kishonti János képviselő: Mennyi az engedélyeztetés költsége? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az önkormányzat felé 3000,- Ft. 

 

Kishonti János képviselő: Az engedélyeztetést követően mennyi idő alatt kell megépíteni? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Amire ezidáig engedélyt adtunk, azok már fennmaradási engedélyek 

voltak. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése. 

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

nyilvános ülését 15.30 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

Kmft. 

 

 

        Veres Imre     dr. Sátor Vera 

     polgármester           jegyző  


