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Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2012. május 7-én 17.00 órai kezdettel megtartott általános célú közmeghallgatás üléséről 

 

 

Az ülés helye: Sportcsarnok Klub helyisége Nagydorog, Kossuth L.u.67/B. 

 

Jelen vannak:  Veres Imre polgármester, 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester,  

Hosnyánszki Jánosné, 

Jankovics Lászlóné 

Kishonti János,  

Sági János, 

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Sátor Vera jegyző 

 

Az ülésen jelen van továbbá 15 fő érdeklődő választópolgár. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. 

Felkéri Veres Imre polgármester urat, hogy ismertesse a beszámolóját. 

 

Veres Imre polgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében.  

 

A fejlesztésekhez szükséges forrásokat európai és hazai pályázatok segítségével kívánjuk 

megvalósítani, igazodni kívánunk a Széchenyi Terv kiírásaihoz, valamint a Széll Kálmán 

tervhez. - Megújuló energia vonatkozásában már történt egy tájékoztató megbeszélés, illetve 

közös cégalapítás az SWR Kft-vel - A Kft-é kérelme alapján 2010. december 13-án a 

képviselő-testület jóváhagyta, hogy a kérelmező által megalapítandó Nagydorog Energiapark 

Fejlesztő Kft. cégnevében Nagydorog település nevét használhassa, továbbá székhelyeként a 

cégbíróságon a Kossuth L. u. 81. szám alatti ingatlan címét bejegyezhesse. - A szükséges saját 

forrást költségvetésünkből, esetleges hazai önerőpályázatokból, valamint a Jövőnk Energiája 

Területfejlesztési Alapítványtól kívánjuk megvalósítani. 

 

Elsődleges feladataink:  

 

 Intézmények zavartalan működtetése. 

 Közös gondolkodás a települési önkormányzatok kötelező feladatainak kistérségi 

társulás keretében történő működtetésére. 

 Munkahelyteremtő és egyéb vállalkozások segítése. 

 Iskolák, óvodák akadálymentesítésének folytatása, iskolabusz működtetése, bér 

lakások fűtéskorszerűsítése. 
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 Egészségügyi intézmények akadálymentesítése, felújítások folytatása, a fogorvosi 

ellátás eszközeinek fejlesztése. (fogorvosi szék, röntgen) 

 A település ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása. A szennyvízhálózat 

kialakításának megkezdése, szennyvíztisztító megépítése, próbaüzem megvalósítása.  

 Rendőrség épületének felújítása, akadálymentesítése. 

 Az előző időszak sikeres programjainak folytatása: Kispolgárok, aranylakodalmasok 

köszöntése, egyesületek, civil szervezetek támogatása, testvér települési kapcsolatok 

ápolása, falunap, borverseny, egyéb rendezvények hagyománya. 

 Közmunkaprogramok szervezése települési feladatok ellátására. (A település 

közterületeinek és temetőinek tisztántartása és virágosítása, utcák kaszálása, 

vízelvezető rendszerek tisztítása, szemétgyűjtés a közterületeken.) Az idei évben az 

erre a célra kapható költségvetési támogatás mintegy 5/6 –a a tavalyinak, így csak 

ritkábban, mennyiségileg és minőségileg kevesebb feladatot tudunk elvégezni.  

Egyben megkérném településünk lakosságát, hogy a lakóingatlanuk előtti közterületet 

tartsák rendben, végezzék el a szükséges munkálatokat, így segítsék a település 

gazdálkodását. Idős, rászoruló lakótársaink részére térítés ellenében a fűnyírást el 

tudjuk végezni. 

 Közfoglalkoztatási terv készítése. (56 személy 2-2 havi 6 órás foglalkoztatása.) 

Márciustól átlagosan naponta 15 embert foglalkoztatunk 6 órában, ebből 2 fő az 

ebédkiszállításban segédkezik, 13 fő önkormányzati köztisztasági feladatokat lát el. 

Fő szezonban májustól 3 fő az utcák és parkok közterületeinek fűnyírását végzi. 

Júliustól szeptemberig 2 fő az iskola és a közintézmények tisztító meszelését, egyéb 

feladatait végzi, 2 fő az üvegházban termeli meg a parkok és a közintézmények 

számára szükséges virágokat. 

 

Mint már említettem a fenti feladatokat lehetőleg Európai Uniós és nemzeti források 

bevonásával, pályázatok segítségével kívánjuk megvalósítani. A pályázatokhoz szükséges 

saját forrást a Paksi Atomerőmű Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapjára támaszkodva 

szeretném megvalósítani. 

A felsorolt feladatok soknak tűnnek, de bízom benne, hogy közös összefogással elérhető, 

hogy településünk mikrotérségi központtá váljon, városi funkciók elnyerésével hosszabb 

távon megszerezhessük a városi rangot. A fenti feladatok teljesítéséhez összefogásra, a 

település érdekeit szem előtt tartó, megfelelő tudású és munkaszerető társakra van szükség. 

Kérem, hogy vállalásaink sikeres megvalósítása érdekében segítsék a képviselő-testület 

munkáját. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Megköszöni polgármester úr beszámolóját. 

Kéri a Tisztelt megjelenteket, hogy tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket. 

 

Dobrádi István Nagydorog, Gábor Á. utcai lakos: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 

Nem tudja, hogy mi az oka annak, hogy ennyire kevés az érdeklődő, hiszen a 
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közmeghallgatás egy település életében fontos dolog. Meglepő, hogy ilyen kevesen jelentek 

meg. 

Megtörtént a tavalyi és az idei év felvázolása, mely során az alábbi mondat hangzott el. 

„Lehetséges szennyvíz beruházás” Ha 2012. évben úgy fogalmazunk, hogy lehetséges, akkor 

az nagy baj, ugyanis 2010. év őszén arról volt szó, hogy lassan indul a beruházás. Vajon ez a 

mondat tudatos volt? 

Elhangzott az is, hogy a munkahelyek teremtése elsődleges feladat. Evvel is egyetért. Szó volt 

egy Kft. alakulásáról a megújuló energia kialakítása kapcsán.  Ki ez a Kft. és érdekelt –e 

ebben az önkormányzat? Hova tervezik a beruházást, mivel az intézmények energia ellátást 

szeretnék elsődlegesen biztosítani. 

Visszatérve a szennyvízberuházásra: Konkrétan arra kíváncsi, hogy mikor indul el a 

beruházás, ki a kivitelező és mikor kerül sor a próbaüzemeltetésre. 

 

Veres Imre polgármester: Szennyvíz: 2009-ben került sor a pályázat beadására. 

2010-ben megtörtént a közbeszerzés lefolytatása. Kivitelezőre, műszaki mérnöki 

tevékenységre a kiválasztás megtörtént. A kivitelező az Alisca Bau Kft., nagyon jó 

referenciával rendelkezik. 2011.09.12-én megkaptuk, hogy nyertünk, szeptember 26-án a 

jegyzőnővel közösen aláírtuk a támogatási szerződést. Közben szerződés módosításokra 

került sor. ( Pályázat számának megváltoztatása, százalék arányok minimális módosítása ) 

Ezeket a szerződéseket a képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen megtárgyalta, másnap 

postai úton megküldésre került Budapestre. Azóta várjuk, hogy a közreműködő szervezet és a 

Közbeszerzési Főfelügyelőség átvizsgálja és aláírja a szerződéseket, mert nélküle nem 

kezdődhet el a munka. Reméljük, hogy hamarosan ténylegesen megtörténhet a munkaterület 

átadása és azt követően a beruházás kivitelezése. De konkrét időpontot nem tud mondani. 

A kivitelező úgy nyilatkozott, hogy ha hamarosan elkezdődhet a beruházás a 

próbaüzemeltetés még ebben az évben megoldható lesz. 

A „lehetséges” szó tévedés volt. 

 

Munkalehetőségek: Nagydorogi vállalkozások segítése, képessé tétele az Atomerőmű új 

blokkjainak építési munkáiban történő részvételére, telephelyek kialakítására. 

Korábban már tárgyalások folytak a Nagydorogi Energiapark kft-vel termál-kutak fúrása, 

elektromos energia előállítása, üvegházak építése és fűtése vonatkozásában. Továbbá a 

közintézmények gazdaságos fűtésrendszerének, a nagydorogi lakóingatlanok termálvízre 

alapozott, gazdaságos távfűtéses rendszerének kialakítására. 

Temperált vizű haltermelő és feldolgozó építésére és üzemeltetésére (40ha), az üvegházból 

kifolyó meleg vízre alapozva.(kb. 10 fő alkalmazása).  

Megújuló energiából elektromos áram előállítása, korábban szélerőmű, jelenleg napkollektor 

vonatkozásában. A telephely a homokbánya területe lenne. 

Elsődlegesesen saját energia felhasználása lenne a közintézményekben és a közvilágításban, 

valamint a nagydorogi és mikrotérségi vállalkozások olcsó energiával történő segítése. 

 

 

Sebestyén György Nagydorog, Gábor Á. utcai lakos: Ezek csak ábrándok. Most a falu 

gondjával foglalkozzunk, pl. a szennyvízzel. Továbbá ide jegyeztette be magát ez a Kft-é. 

Mikor jelentkeztek be? 

 

Veres Imre polgármester: 1,5 hónapja van szó erről a pályázati lehetőségről, de maga a 

pályázat még nem került kiírásra. Ez a cég biztosítaná pályázat elnyerése esetén az önrészt, de 

pályázni, csak az önkormányzat pályázhat 85 %-os támogatottsággal. A Nagydorogi 
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Energiapark Kft. székhelyének bejegyzése 2010. december 13-át követően történt meg. Közös 

cég alapítására csak a pályázat elnyerését követően kerülne sor. 

 

Sebestyén György Nagydorog, Gábor Á. utcai lakos: Mi ebben a ráció? 

 

Veres Imre polgármester: A Kft-nek 10 év múlva térülne meg a befektetése. Ami neki 

ebben úgymond az üzlet, hogy fennáll a továbbfejlesztés lehetősége. 

 

Sebestyén György Nagydorog, Gábor Á. u lakos: Pedagógusföld. Arról volt szó, hogy  

ipari telep kerül kialakításra, de egyelőre csak mezőgazdasági célokra használják. 

 

Veres Imre polgármester: Megkeresésre került a Tóth István, a Kishonti Betti és az 

Industria Kft. is. Az Industria Kft. esetében Wartig ügyvéd úr jár el a Képviselő-testület 

döntése alapján. 

 

Sebestyén György Nagydorog, Gábor Á. utcai lakos: Az idei évben elindul a szennyvíz? 

Milyen jogon küldik ki az értesítést, hogy ha a lakosság nem fizet, ráterhelik a jelzálogot a 

házára. 

 

Veres Imre polgármester: Pontos dátumot nem tud mondani, de a miértjét már elmondta. 

Érdekeltségi hozzájárulás megállapítására vonatkozó levél került kiküldésre, melyet nem az 

önkormányzat, hanem a Víziközmű Társulat küldött. 

 

Sebestyén György Nagydorog, Gábor Á. utcai lakos: Mi köze a Víziközmű Társulatnak az 

Ő tulajdonukhoz? 

 

Veres Imre polgármester: Ilyen jellegű levél, hogy jelzálog kerül az ingatlanra nem került 

kiküldésre. A későbbiekben határidőre be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás adók módjára 

történő behajtására kerülhet sor. 

 

Lauf Istvánné Nagydorog, Táncsics utcai lakos: 1100 ingatlan van Nagydorogon. Akkor 

miért kell 198 ezer forintot fizetni? Semmi nem történik a faluban. Teljesen tönkremegy a 

falu, egyetlen egy munkahely sem alakul. Ott van pl. Györköny és Pálfa, ott tudnak 

munkahelyet létesíteni? 

Az intézmények is csak elviszik a pénzt. Régen még 50-en is jártak egy osztályba, mégis 

felnőttek és dolgozó emberek lettek. 

 

Szabó Józsefné Nagydorog, Görgey utcai lakos: Valóban nagyon kevés az érdeklődő. 

Úgy halotta, hogy a Ságvári utcában megkezdődtek az ivóvíz javításával kapcsolatos 

munkálatok, holott arról volt szó, hogy az ivóvíz és a szennyvíz beruházás egyszerre fog 

megtörténni. 

Tényleg meg lettek vezetve az emberek, hiszen a kivitelező is úgy nyilatkozott, hogy két 

hónap múlva megkezdődik a beruházás. 

A lakosság 80-90 %-ban befizette az első részletet. Nem lehet elítélni őket, hogy a 

továbbiakban a bizonytalanságra nem fizetnek. Nem tudja, hogy Nagydorogon mi lehet az 

oka, hogy minden ilyen nehézkesen megy. Vannak települések, ahol később kezdődött meg a 

beruházás és már elkészült a szennyvíz. 
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Dobrádi István Nagydorog, Gábor Á. utcai lakos: Megérti, hogy polgármester úr nem 

tudja megmondani, hogy pontosan mikor indul a beruházás. Tehát, amit a faluban az emberek 

beszélnek, hogy nincs rá pénz, az nem igaz. 

 

 

Veres Imre polgármester: Ez  nem igaz. 

Valóban vannak községek, melyek később kezdték és már folyik a beruházás, de az regionális 

alapból történt, valamint hátrányos helyzetű települések. Nagydorog csak ilyen formában 

tudott pályázatot benyújtani. Van egy aláírt támogatási döntés. A Közbeszerzési 

Főfelügyelőség átvizsgálására és aláírására várunk.  

 

Amikor az érdekeltségi hozzájárulás megállapításra került még nem volt meg a közbeszerzési 

terv, csak egy tervezett költség.  A megállapított díj nem azt jelenti, hogy ennyibe is fog 

kerülni. A képviselő-testülettel együtt azon dolgoznak, hogy a költséget minél nagyobb 

mértékben csökkenteni tudják. Pályázat került benyújtásra a Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítványhoz 2. fordulós pályázat önrészének támogatására, melynek 

összege 40 millió forint. 

Végleges összeget csak az elszámolásnál tud mondani. 

 

Nagydorogon mi fejlődik és mi nem. Györkönybe az üzemet egy német vállalkozó működteti. 

A munkahelyteremtés nem a képviselő-testület hibája. 

 

Lauf Istvánné Nagydorog, Táncsics utcai lakos: Járda-, vagy útfelújítás sem történik. 

 

Veres Imre polgármester: A járdák és utak felújításánál, csak ami nagyon szükséges volt, az 

került kijavításra, a többi a szennyvíz beruházás során lesz megoldva. 

 

Szabó Józsefné Nagydorog, Görgey utcai lakos: A támogatási szerződés aláírását követően 

hányszor lett megkérdezve, hogy mikor indulhat a beruházás? 

 

Veres Imre polgármester: Három hetes türelmi idő után ismétlésszerűen érdeklődnek. 

Felkérte Tóth Ferenc és Horváth István országgyűlési képviselő urakat is, hogy 

lehetőségükhöz mérten segítsék a beruházás mielőbbi megkezdését. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Elhangzott, hogy hányszor és hogyan járt el a polgármester 

úr. 

Javasolná, hogy írjon az Önkormányzat, vagy a Víziközmű Társulat egy levelet a 

minisztérium felé, hogy a lakosság körében nagyon élesen felvetődött a bizonytalanság a 

beruházás megvalósulása vonatkozásában. A Víziközmű elnöke is csak azt tudja mondani, 

amit ott fent elhangzik. Van egyáltalán érvényes támogatási szerződésünk? 

Két éve a lakosság csak fizet és továbbra is csak a bizonytalanság áll fent. 

 

Veres Imre polgármester: Az aláírt támogatási szerződés érvényes. Kérni fog egy időpontot  

a beruházás megkezdésének egyeztetésére vonatkozóan. 

Amikor a támogatási szerződés aláírásra került, akkor a minisztérium részéről az hangzott el, 

hogy saját fellelőségünkre megkezdhetjük a beruházást. Egy ekkora volumenű beruházást 

saját felelősségre nem lehet bevállalni. 

 

Horváthné Bezzegi Éva Nagydorog, Táncsics utcai lakos:Van- e az önkormányzatnak a 

szennyvízberuházás vonatkozásában olyan felmérése, hogy támogatja-e a lakosság? 
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Az üvegházat nagyon szépen felújították, mivel egész télen ment a fűtés, gondolja, hogy 

palántákat is neveltek. Mindettől függetlenül a virágpalánták az iskola részére úgy kerültek 

megvásárlásra? Továbbá a tavalyi év folyamán gyakorlókertben a saláta felmagzott. 

 

 

Veres Imre polgármester: A felmérést 24 ember végezte. A nyilatkozat aláírásakor 

tájékoztatást kaptak arról, hogy kb. 200 ezer forintba fog kerülni az ingatlanonkénti 

beruházás. A lakosság 70 %-a igennel nyilatkozott és így megalakult a Víziközmű Társulat, 

mely a cégbíróságon bejegyzésre került. Tény, hogy  a befizetési morál az idei évben romlott. 

Azt, hogy konkrétan mennyi pénz van a számlán, arról a Víziközmű Társulat közgyűlésén ad 

tájékoztatást. 

 

Virágpalánta: Cecéről lett vásárolva, ugyanis az idei évben kevesebb palántát tudtunk 

megtermelni, mert a tél folyamán minimális volt a fűtés. 

Saláta: Az iskolai konyhára lett termelve, és amire szükségük volt, az felhasználásra is került. 

 

Sebestyén György Nagydorog, Gábor Á. utcai lakos: Jobban oda kellene figyelni a 

közbiztonságra is. Gondol pl. kukák felborogatására, telefonfülkék betörésére, továbbá az 

ABC előtti  tábla összetérésére. 

 

Veres Imre polgármester: Az összetört tábla ügyét a bíróság tárgyalta, és az elkövetőt 180 

óra közmunka letöltésére kötelezték. 

Rongálást elsősorban a Görgey utcai játszótérnél tapasztalt, ahol idősebb gyerekek okoznak 

kárt. 

 

Sebestyén György Nagydorog, Gábor Á. utcai lakos: 180 óra közmunka! Napi 5000,- Ft-

ért. Ezt főleg nem lehetne megengedni. 

 

Veres Imre polgármester: Ez nem önkormányzati hatáskör. 

 

Sebestyén György Nagydorog, Gábor Á. utcai lakos: A jelenlegi szolgáltatónak nem 

lehetne szólni, hogy kíméletesebben kezeljék a kukásedényeket? Kiürítés után dobálják, 

letörik a fedelet, megrepednek. 

 

Veres Imre polgármester: Ha a lakosság jelezz az önkormányzat felé, akkor lejelentjük az 

illetékes cégnek, és a hibák kijavításra kerülnek. 

 

Lauf Istvánné Nagydorog, Táncsics utcai lakos: Ha 2012. szeptember 1-ig nem történik 

semmi, akkor fizessék vissza a lakosságnak a befizetett pénzt. 

 

Veres Imre polgármester: Nem lehet, ugyanis van egy kötelezettségvállalás. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása, véleménye? 

 

Sebestyén György Nagydorog, Gábor Á. utcai lakos: Ha az idei évben nem lesz a 

szennyvízberuházásból semmi, akkor a Víziközmű Társulat hány évig használja még az 

emberek pénzét? Ő is tudná mire fordítani a kamatot. Nem beszélve arról, hogy sokan nem is 

fizetik, vagy csak egy részletet fizettek be. 
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Veres Imre polgármester: Valóban nem igazságos, mert van aki nem fizeti és van, akinek 

valóban bent áll a pénze. De sajnos a beruházás megkezdése elsősorban nem rajtunk múlik. 

 

Sebestyén György Nagydorog, Gábor Á. utcai lakos: Nem mindegy, hogy a Víziközmű 

Társulat vagy a lakos kapja meg a kamatot. A vezetőség kérjen időpontot a minisztériumban 

és tisztázzák a kérdéseket, ugyanis ha szeptember 1-ig nem kezdődik meg a beruházás, akkor 

a lakosság kéri a pénz visszafizetését. 

Ha heti elszámolással van a kamat, akkor azt miért nem lehet visszautalni az emberek részére? 

 

Veres Imre polgármester: Nem a Víziközmű Társulaté lesz a kamat, hanem a beruházásra 

lesz fordítva. 

 

Sebestyén György Nagydorog, Gábor Á. utcai lakos: Ha nem kerül kifizetésre a kamat, 

akkor a végleges elszámolásnál kerüljön kompenzálásra. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, 

észrevétele. Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az általános célú közmeghallgatást 

18.30 órakor bezárja. 

 

 

Kmf 

 

 

 

 

  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


