
 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
B I K Á C S  K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T A ,  V A L A M I N T  

 

N A G Y D O R O G  N A G Y K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T A  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K  

 

 

2 0 1 2 .  m á j u s  2 9 -  é n   

 

 

m e g t a r t o t t  e g y ü t t e s  ü l é s é r ő l  

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 2 

 

BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ ÜLÉS 

ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA: 

26/2012. (V.29.) Önkormányzati határozat  
a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2011. 

évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

 

27/2012. (V.29.) Önkormányzati határozat  
a Bikács Község Önkormányzata 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló 

átfogó értékelésről 

 

28/2012. (V.29.) Önkormányzati határozat  
A Bikácsi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal megkötött 

együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

 

 

 

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-

TESTÜLETE AZ ÜLÉS ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA: 

43/2012. (V.29.) Önkormányzati határozat  
a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2011. 

évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

 

44/2012. (V.29.) Önkormányzati határozat  
a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló 

átfogó értékelésről 

 

45/2012. (V.29.) Önkormányzati határozat  
A Nagydorogi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal megkötött 

együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Bikács Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 29-én 17.30 órai kezdettel megtartott  

együttes üléséről 

 

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

 

Jelen vannak: 

 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

 

1. Varga János polgármester 

2. Jaksa János 

3. Kutai László 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

 

1. Veres Imre polgármester 

2. Böndörné Jaksa Judit  alpolgármester 

3. Hosnyánszki Jánosné 

4. Kishonti János 

5. Sági János 

6. Szabó J. Csabáné képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   
 

- dr. Sátor Vera jegyző (Bikács,Nagydorog) 

- Végerné Bakonyi Petra családgondozó ( Bikács, Nagydorog) 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: A képviselő-testületek együttes ülését megnyitja, 

köszönti a megjelenteket. 

A lebonyolítás egyszerűsítése érdekében kéri, hogy bízzák meg a képviselő-testületek az ülés 

koordinálásával és levezetésével. 

 

A képviselő-testületek valamennyien egyhangúlag egyetértenek azzal, hogy az ülést Veres 

Imre, Nagydorog Nagyközség Polgármestere vezesse le és koordinálja. 

 

 

A HATÁROZATKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA: 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kéri a jelen lévő polgármestert, hogy állapítsa meg a 

testület határozatképességét. 

 

Varga János polgármester, Bikács: A megválasztott 5 fő képviselőből jelen van 3 fő. A 

képviselő-testület határozatképes. Farkas Ferencné alpolgármester, Antal Zsolt képviselő  

távolmaradását előzetesen bejelentette.  
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Veres Imre polgármester, Nagydorog: A megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 6 fő. A 

képviselő-testület határozatképes. Jankovics Lászlóné képviselő távolmaradását előzetesen 

bejelentette.  

 

A NAPIREND ELFOGADÁSA: 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem a polgármestert, hogy a mai ülés napirendi 

javaslatát a meghívóban foglaltak szerint fogadtassa el.  

 

Varga János polgármester, Bikács: Kérem a meghívóban közölt napirendi javaslat 

elfogadását. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontot. 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem a meghívóban közölt napirendi javaslat 

elfogadását. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi 

pontot. 

 

Napirend: 
 

 

1/ Beszámoló a Pogármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

2/ Átfogó értékelés Nagydorog Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. ( Írásos előterjesztés) 

            Előadó: dr. Sátor Vera jegyző  

 

3/ A roma nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. ( Írásos előterjesztés)  

            Előadó:  polgármester  

      

 

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

 

1/ Beszámoló a Pogármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről.  

Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

dr. Sátor Vera jegyző: Egy év elteltével ismét napirendre került a Polgármesteri Hivatal 

beszámolója. Ahogyan tavaly is, idén is azzal kell kezdenem, hogy az önkormányzati 

közigazgatásban stagnálás zajlik. Most már annyit tudunk, hogy a lényeges változások 2013. 

januárjában fognak bekövetkezni. 

 



 5 

Ami már biztosra vehető: 2013. január 1-jével megalapítják a kormányhivatalok járási 

hivatalait. 

Mivel az átadás-átvételekhez szükséges infrastruktúra és személyi állomány átvételéről 2012. 

október 31-ig meg kell állapodnia az önkormányzatoknak és az államnak, remélhetőleg az 

őszi hónapokig kiderül, hogy ténylegesen mely feladatokat, hatásköröket visznek el. 

Több értekezlet alkalmával is elhangzott ígéret a minisztérium illetékesei részéről, hogy az 

átadott hatáskörökhöz kapcsolódó munkaköröket ellátó köztisztviselőket átveszik, és 

feladataikat a továbbiakban a kormányhivatalok kötelékében végzik. 

Ami még nem világos, hogy hol lesz a feladatellátás helye: az elhangzottak alapján 

elképzelhető, hogy adott településen, de az is, hogy a járási székhelyen (esetünkben Pakson), 

és időnként tartanak ügyfélfogadást a többi településen. Mindenesetre ez még nem szerepel a 

már nyilvánosságra hozott jogszabály tervezetekben. 

Bízom benne, hogy Bikács és Sárszentlőrinc önkormányzatai elégedettek a feladatellátás 

szakmai színvonalával, és úgy fognak dönteni, hogy továbbra is Nagydoroggal közösen 

kívánják ellátni igazgatási feladataikat.  

Ezúton köszönöm a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának munkáját, továbbá a 

Polgármester Urak, a Képviselő-testületek és azok tagjai segítő szándékú hozzáállását, 

támogatását, melyet a hivatali munka feltételeinek megteremtésében nyújtottak számunkra! 

 

Kishonti János képviselő: Tehát 2013. január 1-jétől 2000 fős lélekszám alatt az 

önkormányzatok nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt, hanem közös 

önkormányzati hivatalhoz kell csatlakozniuk. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen, így van. 

 

Kishonti János képviselő: Történt-e megkeresés a környező települések önkormányzatai felé 

a csatlakozásra vonatkozóan. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Hivatalosan még nem, de beszélgetés formájában már volt róla szó. 

Reménykedem abban, hogy a közös önkormányzati hivatal más környező településekkel is 

bővülhet a jövőben. Azért is, mert 2013. január 1-jétől minden - önálló vagy közös – 

önkormányzati hivatalban kötelező lesz aljegyzőt foglalkoztatni, akinek a személyi juttatásait 

könnyebb kigazdálkodni, ha több önkormányzat közösen finanszírozza. 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: A körjegyzőség azon dolgozik, hogy a környező 

községek Nagydoroghoz társuljanak. 

 

Kishonti János képviselő: Olvasva az összegző befejezést, ehhez kíván sok erőt, egészséget. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Minden hivatalban kötelező lesz aljegyzőt 

foglalkoztatni? 
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dr. Sátor Vera jegyző: Minél nagyobb hivatalok kialakítására törekednek, és 5-6 községhez 

már kell aljegyző. 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Megköszöni jegyzőnő és a dolgozók munkáját.  

Varga János polgármester, Bikács: Mint azt már a tavalyi évben is elmondta őneki a 

jegyzők személyére vonatkozóan van összehasonlítási alapja. Szó, ami szó jegyzőnőt csak 

dicsérni tudja. Céltudatos, határozott, szigorúan betartásra kerülnek a törvények, 

jogszabályok. Bízik abban, hogy a jövőben is együtt fognak dolgozni a változások ellenére is. 

Köszöni az egész évben végzett munkáját, és egyben szeretné megköszönni a hivatal 

dolgozóinak is a munkájukat és a jövőre nézve kitartást kíván. Azt azért tudni kell, hogy ha 

bárki „ hullámvölgybe” kerülne számíthat a segítségére. 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 

van-e még valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, 

hozzászólás, vélemény nem hangzott el.  

Kéri a Bikács Község polgármesterét, hogy a határozati javaslatot szavaztassa meg a 

képviselő-testülettel. 

 

Varga János polgármester, Bikács: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

26/2012. (V. 29.) önkormányzati határozat  

a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 

2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Varga János polgármester 

 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: Kéri a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

43/2012. (V. 29.) önkormányzati határozat  

a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőnek a Polgármesteri 

Hivatal 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Veres Imre polgármester 
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2/ Átfogó értékelés Nagydorog Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról.  

            Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

            Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 96. §-ának (6) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok számára az 

elmúlt év gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

készítésének, valamint képviselő-testület, illetve közgyűlés általi, minden év május 31-ig 

történő megtárgyalásának kötelezettségét. 

Megkéri Végerné Bakonyi Petra családgondozót, amennyiben szóbeli kiegészítése van tegye 

meg. 

 

Végerné Bakonyi Petra családgondozó: Összességében számszaki változások 

tapasztalhatóak a tavalyi évhez képest, ami elsősorban a segélyben mutatkozik meg. Sajnos 

ma már olyan emberek is felkeresik, akik ezidáig nem tették. 

 

Kishonti János képviselő: Veszélyeztetett gyerekek esetében mi a teendő? 

 

Végerné Bakonyi Petra családgondozó: Mindenképpen jelezni kell. Ezt megteheti a 

lakosság, iskola, óvoda és a rendőrség is. 

Ezt követően kerül sor a gyermek védelembe vételére,  ha ez nem vezet eredményre, abban az 

esetben ki kell emelni a családból. 

 

Kishonti János képviselő: Éjszakai randalírozások esetében mi a teendő? 

 

Végerné Bakonyi Petra családgondozó: Az Ő munkaideje 8-16.00 óráig tart, tehát csak 

ebben az időszakban léphet fel problémás gyerekekkel szemben. Az éjszakai problémákkal 

egyelőre a rendőrség foglalkozhat. 

 

Kishonti János képviselő: Sajnos már a 10-12 éves gyerekekkel elég komoly gondok 

vannak. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A jelzőrendszer hogyan működik? 

 

Végerné Bakonyi Petra családgondozó: Helyi szinten nagyon jól működik, főleg az 

intézmények részéről. A középiskoláknál kicsit nehézkesebb, de ott is igyekeznek a 

folyamatos kapcsolat kialakítására. 
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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 Bikács Község polgármesterét, hogy a határozati javaslatot szavaztassa meg a 

képviselő-testülettel. 

 

Varga János polgármester, Bikács: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

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

a Bikács Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. 

évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről 

1. Bikács község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bikács Község 

Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról 

szóló átfogó értékelést elfogadja. 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. 

§-ának (6) bekezdésében megjelölt szervnek küldje meg. 

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: 2012. május 31. 

Felelős: Varga János polgármester, a 2. pont vonatkozásában:  dr. Sátor Vera jegyző 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: Kéri a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

44/2012. (V. 29.) önkormányzati határozat  

a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. 

§-ának (6) bekezdésében megjelölt szervnek küldje meg. 

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: 2012. május 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester, a 2. pont vonatkozásában:  dr. Sátor Vera jegyző 
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3/ A roma nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata.  

            Előadó: Veres Imre polgármester  

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Képviselő-testületek 2010-ben fogadták el a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodást.  

Az államháztartásról szóló törvény változását, valamint az annak végrehajtásáról szóló 

Kormányrendelet rendelkezéseinek hatályba lépését, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény elfogadását követően szükségessé vált a kisebbségi – 2012. 

január 1-től nemzetiségi - önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása.  

 

A törvényi változás elsődleges és legfontosabb rendelkezése, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat költségvetése már nem része a helyi önkormányzat költségvetésének.  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 27. § (2) 

bekezdésében a jogalkotó úgy rendelkezik, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat 

bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat 

székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. Ennek szabályait 

szükséges az együttműködési megállapodásban rögzíteni, illetve módosítani.  

 

Varga János polgármester, Bikács: Bikács vonatkozásában szintén az előterjesztésben és a 

polgármester úr által röviden ismertetett tények miatt szükséges az együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

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

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

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kéri a Bikács Község polgármesterét, hogy a 

határozati javaslatot szavaztassa meg a képviselő-testülettel. 

 

Varga János polgármester, Bikács: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

28/2012. (V.29.) önkormányzati határozat 

A Bikácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 

 
Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. tv. 27. § (2) bekezdésében előírtak szerint együttműködési megállapodást köt a 

Bikácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. A megállapodás szövegét az előterjesztés melléklete 

tartalmazza. 
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Határidő:  azonnal 

Felelős: Varga János polgármester 

 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: Kéri a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

45/2012. (V.29.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 

 
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. tv. 27. § (2) bekezdésében előírtak szerint együttműködési megállapodást 

köt a Nagydorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. A megállapodás szövegét az előterjesztés melléklete 

tartalmazza. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

Más napirendi pont nem lévén, Veres Imre, Nagydorog Nagyközség Polgármestere 

megköszöni a részvételt a jelenlévőknek, majd a képviselő-testületek együttes ülését 18.15 

órakor befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Bikács Község Önkormányzata: 

 

 

Varga János 

polgármester 
 

dr. Sátor Vera 

jegyző 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata: 

 

 

Veres Imre 

polgármester 

 

 

 


