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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: 

 

 

47/2012.(VI.25.) önkormányzati határozat  a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról és a polgármesternek a két 

ülés között végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

48/2012.(VI.25.) önkormányzati határozat  
az igazgatónak a Széchényi Sándor 

Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről 

készített beszámolója elfogadásáról  

49/2012.(VI.25.) önkormányzati határozat  a polgármesternek a Paksi Kistérségi 

Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolója elfogadásáról 

50/2012.(VI.25.) önkormányzati határozat  a Képviselő-testület 2012. év II. félévi 

Munkatervének elfogadásáról 

51/2012.(VI.25.) önkormányzati határozat  TÁMOP-6.1.2/11/1  Egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmód programok 

pályázat benyújtása.  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2012. június 25-én 16.00 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, 

Kishonti János, 

Sági János, 

Szabó J. Csabáné képviselők   

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Csonka Imre NRNÖ elnöke 

     Veres Imréné óvodavezető 

     Hahn Róbert programszervező 

 

 

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

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

van.  

 A meghívóban feltüntetett napirendi pontokon kívül javasolja a későbbiekben kiosztásra 

került 6.1. napirendi pont tárgyalását, valamint a 3. napirend „Beszámoló a 2012. évi 

Nagydorogi Falunapok megrendezéséről” tájékoztatóként történő elfogadását. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag 7 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/ Beszámoló a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről. 

 ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Szabó J. Csabáné igazgató 

 

3/ Tájékoztató a 2012. évi Nagydorogi Falunapok megrendezéséről.  

( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Hahn Róbert programszervező 

 

4/ A polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 

tevékenységéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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5/ A 2012. év II. félévre szóló munkatervének elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6./ Egyebek. 

 

6.1/ TÁMOP-6.1.2/11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok 

pályázat benyújtása. ( 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/  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. Szóbeli kiegészítését az 

egyebekben kívánja megtenni. Megkérdezi, hogy van e valakinek a napirendi ponttal 

kapcsolatban hozzászólása, kérdése. 

 

Kishonti János képviselő: A 46/2012-es határozattal kapcsolatban lenne kérdése. Hol tart 

most a házvásárlással kapcsolatos ügy? 

 

Veres Imre polgármester: A CIB Bank Zrt. megkereste az Önkormányzatot, hogy az 

ingatlan vonatkozásában kíván e élni elővásárlási jogával. Az önkormányzat az elővásárlási 

jogra való igényét, valamint a képviselő-testület által hozott döntést a Bank felé megküldte. 

Sajnos a bankon belül az ügyirat nem került időben az ügyintézőhöz, de természetesen faxon 

és e-mailben ismételten megküldtük részére. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Kéri polgármester urat, hogy bővebben fejtse ki a lakosság 

felé a vételár kifizetését. Ne legyen téves információ a faluban olyan téren, hogy az egyik 

embernek kiváltja az önkormányzat, a másiknak nem. 

 

Veres Imre polgármester: Az önkormányzat elővásárlási joggal csak a kezes- adós esetében 

nem- ingatlanának árverezése során élhet. Ebben az esetben az önkormányzat megvásárolja, 

majd ezt követően a kezes a legalacsonyabb vételárat az önkormányzat számlájára átutalja. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

 

Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri, hogy az írásban kiküldött beszámolót az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjenek. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

47/2012. (VI. 25.) 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/ Beszámoló a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről. 

 Előadó: Szabó J. Csabáné igazgató 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi Igazgató Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítése van-e? 

 

Szabó J. Csabáné igazgató: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

Veres Imre polgármester: Az oktatási törvény már megjelent, az ágazati viszont csak 

augusztusra várható. Ezt követően tudunk csak érdemben tárgyalni. 

 

Kishonti János képviselő: A pedagógusok közössége ismeri ezt a beszámolót? 

 

Szabó J. Csabáné igazgató: A szeptemberi kezdésnél kerül ismertetésre, mivel június 

közepétől a pedagógusok már szabadságon vannak. 

 

Veres Imréné óvodavezető: Az óvodai beszámoló a záró értekezleten felolvasásra került. 

 

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 az előterjesztést és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

48/2012. (VI. 25.) önkormányzati határozat  

az igazgatónak a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről készített 

beszámolója elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó J. Csabáné 

igazgatónak a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről készített 

beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 
 

3/ Tájékoztató a 2012. évi Nagydorogi Falunapok megrendezéséről.  

 Előadó: Hahn Róbert programszervező 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi Programszervező urat, hogy szóbeli kiegészítése van-

e. 

Hahn Róbert programszervező: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Jónak és részletesnek tartja a tájékoztatót. Javaslatként 

elmondja, hogy kicsit más formában kellene egy- egy műsort megszervezni. Gondol a 

zenészek meghívására.  Célszerű lenne talán más rendezvényeket is szervezni, amelyek 

tematikusak, hagyományőrzők, pl. kuglóf fesztivál. 

 

Kishonti János képviselő: Véleménye szerint változtatni kellene az időponton is a 

fizetőképesség végett. 

Maradványpénz: Korábban is már javasolta, hogy legyen elkülönítve és így a következő 

évben lesz induló tőke. 

 

Veres Imre polgármester: Eleve a helyszínen is változtatni kell a dohányzás szabályozása 

miatt. Január-február hónapban kezdődik a falunapi rendezvény megszervezése, melyre az 

újítások, javaslatok végett meghívásra kerül a képviselő testület is. Ifj. Horváth István 

édesapja emlékére a következő évtől május 1-én országos fogathajtó verseny megrendezését 

tervezi. Ő úgy gondolja, hogy ezt követően nem szükséges a falunapokon is ugyanezt a 

rendezvényt megszervezni, helyette más program kerülhet megtartásra. 

Az időpont természetesen változtatható. 

Pénzmaradványból- mivel pályázati pénz is- több rendezvény kerül támogatásra. ( Pl.: Szüreti 

napok, Adventi napok ) 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Az időpont változtatással egyetért. Javasolja, hogy a 

környező településekkel kerüljön sor egyeztetésre, mert  hasonló rendezvények megosztják az 

érdeklődőket. Ha van rá lehetőség, akkor ilyen téren is segítség egymást a települések. 

 

Hahn Róbert programszervező: Kistérség vonatkozásában készül egy programfüzet, 

melyhez január 15-ig a nagyobb rendezvények vonatkozásában le kell adni az időpontokat. 
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Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e még 

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

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

 

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

nélkül tudomásul vette. 

 
 

 

4/ A polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 

tevékenységéről.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása 

VIII. fejezetének utolsó bekezdése rögzíti, hogy a Társulási Tanács tagjai évente legalább 2 

alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett 

tevékenységükről. 

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

véleménye. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A beszámoló tárgyalását törvény írja elő, de tudomása szerint a 

kistérségben csak Paks Nagydorog, Bikács, Sárszentlőrinc tárgyalja. 

 

Veres Imre polgármester: A Társulás egy pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által 

kiírt „parlagfű elleni védelem” elnevezésű közfoglalkoztatási programra. A pályázat 

Nagydorogon 2 főnek biztosít napi 8 órás elfoglaltságot 2012.05.06-tól 2012.08.05-ig. A 

támogatottság 100 %-os, emellett 1 db 100 ezer forintos fűnyírót igényelhetett az 

önkormányzat. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A beszámolóban olvashatjuk, hogy a Paksi 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy megszünteti a Paks és 

Dunaföldvár Térségfejlesztő Önkormányzati Kft-t. 

 

Veres Imre polgármester: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési feladatait 

a Paks-Dunaföldvár Térségfejlesztő Önkormányzati Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. A 

társulási tanács a cég megszüntetéséről határozott februári ülésén, mert úgy ítélte meg, hogy a 

működése stagnál. Elsősorban pályázati segítségnyújtással, tanácsadással foglalkoztak. A Kft-

nek egy alkalmazottja van, aki a cég állományában, de helyileg a polgármesteri hivatalban 

dolgozik.  

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

hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem 

hangzott el. 
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

49/2012. (VI. 25.) önkormányzati határozat  

 

a polgármesternek a Paksi Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolója elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a Paksi 

Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 
 

5/ A 2012. év II. félévre szóló munkatervének elfogadása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az SZMSZ (4/2009. (III. 30.) ÖR. rendelet) 15. §-a alapján a 

Képviselő-testület munkáját féléves időtartamra szóló munkaterv alapján végzi. A munkaterv 

tervezetének elkészítése a polgármester és a jegyző feladata. A munkaterv tervezetét a 

polgármester terjeszti a testület elé.  

A munkaterv-tervezet összeállításakor javaslatot kell kérni a képviselő-testület állandó 

bizottságától, a jegyzőtől, az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőitől és a helyi 

önszerveződő közösségektől. A javaslatkérésre sor került, a megtett javaslatok a munkaterv 

tervezetébe beépítésre kerültek. Amennyiben képviselőtársaimnak a munkatervhez további 

javaslata van, úgy kérem, hogy szíveskedjenek azt az ülésen ismertetni. 

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

javaslata. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

50/2012. (VI. 25.) önkormányzati határozat  

a Képviselő-testület 2012. év II. félévi Munkatervének elfogadásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 

2012. év II. félévi Munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ-ben meghatározott személyeket a jelen 

határozatban foglaltakról értesítse. 

Határidő: azonnal 

az értesítésre: az ülést követő 15 napon belül 
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Felelős:  Veres Imre polgármester 

a 2. pont vonatkozásában: dr. Sátor Vera jegyző 
 

 

6./ Egyebek. 

 

6.1/ TÁMOP-6.1.2/11/1  Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok 

pályázat benyújtása.  

               Előadó: Veres Imre polgármester  

    Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. június 22-én írta ki a 

pályázatot a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretein belül az egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmód programok megvalósításának támogatására. A pályázat célja az 

egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, 

az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az 

életminőség javítása. Különböző játékok, sporteszközök vásárolhatók meg, melyek azt 

követően az önkormányzat tulajdonát képezik. Továbbá egészségügyi vizsgálatok ingyenessé 

tétele is megpályázható. 

A projekt összköltsége 10.000.000 Ft, a  támogatás mértéke 100%.  

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Támogatja a pályázatot, hiszen az egészségre nevelés, és az 

életminőség javítása nagyon fontos feladat. 

 

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 határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

51/2012. (VI.25.) önkormányzati határozat 

TÁMOP-6.1.2/11/1  Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok pályázat 

benyújtása.  

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

TÁMOP-6.1.2/11/1 keretén belül, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 

programok –lokális színterek”  támogatására. 

A projekt összköltsége 10.000.000 Ft, a támogatás mértéke 100 %. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos adminisztratív 

teendők lebonyolítására. 

 

Határidő:  az 1. pontban foglaltak tekintetében:  azonnal 

  a 2. pontban foglaltak tekintetében:   beadási határidő szerint 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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Veres Imre polgármester: Átadja a szót dr. Sátor Vera jegyzőnek. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: 2012. január 1-től módosult az Áht. Ebben foglaltak alapján a jegyző 

csak akkor írhat alá beszámolót, ha mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik. 

Jelenleg 1 fő van, aki ezt a feladatot elvégezheti. Ő kis fizetésért aránytalanul nagy 

felelősséget kénytelen vállalni, mióta én nem írhatok alá. Ez kicsit igazságtalan. 

A mérlegképes könyvelői képzés alapja a számviteli-pénzügyi középfokú végzettség.  A 

képzés díja 135 ezer forint lenne. A tanulmányi szerződés költségei a körjegyzőségi 

megállapodásban a jegyző juttatásaira vonatkozó szabályok szerint oszlanának meg a 

körjegyzőségben részt vevő települések között. A társtelepülések polgármesterei támogatják, 

vállalják a rájuk eső részt. A Nagydorogra eső rész 90 ezer forint. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Ha ezt támogatjuk, akkor az előrevetíti azt, hogy a 

mérlegképest is támogatni kell? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Nem. Egyelőre a számvitel-pénzügy alapképzésről lenne szó. A 

másik az ettől független, viszont ez az alapja a jelentkezésnek. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Tanulmányi szerződésben mi szerepelne? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Egy éves képzésről van szó, így ezen időtartamra „röghöz kötés”. 

Természetesen visszafizetési kötelezettség, amennyiben ez idő alatt az én hibámból szűnik 

meg a jogviszonyom. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Szükség van szakmai kontrollra, ezt elfogadja. 

Továbbiakban el kell gondolkodni azon, hogy hogyan támogatjuk a tovább tanulókat. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az államigazgatási főiskolát nem fogadják el? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Most már nem.  

 

Veres Imre polgármester: Az iskola, óvoda és az egészségügy területén is fel kell mérni az 

igényt tanfolyamok, képzések vonatkozásában. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Kerüljön megállapításra egy továbbképzési keret. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Ő csak a tandíjra gondolt, egyéb költségtérítésre nem. 

 

Veres Imre polgármester: Javasolja, hogy gondolják át és mérjék fel az igényeket és a 

következő képviselő-testületi ülésen térjenek rá vissza. 

 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetértett. 

 

Veres Imre polgármester: A Bonyhádi Roma Egyesület képviselője megkereste egy 

TÁMOP pályázat vonatkozásában.  

Gyerekek felkészítéséről lenne szó- úgymond mentori tevékenység-, mely nem az iskolában 

történne. Erre a célra szeretnék kibérelni a Jókai utcai orvosi rendelőt. Az önkormányzat 

részéről csak bérbeadásról lenne szó, mely során kettő pedagógus kiegészítő foglalkoztatása is 

megoldható lenne. 
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Jankovics Lászlóné képviselő: Tehát csak bérbeadásról van szó. 

 

Veres Imre polgármester: Igen. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Nagyon sok gyerek van, aki rászorul ilyen jellegű 

segítségre. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Konkrétan ki kereste fel? 

 

Veres Imre polgármester: Babai László úr. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Tehát a családi napközi mellett ez is működne. 

 

Veres Imre polgármester: Igen. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Családi napközi működik? 

 

Veres Imre polgármester: Mióta szünet van nem látta őket. 

 

Csonka Imre NRNÖ elnöke: A Kati egészégi állapotára tekintettel a lakásán működik. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mi a véleménye az RNÖ elnökének? 

 

Csonka Imre RNÖ elnök: Támogatja a pályázatot. Lehetőség nyílik munkanélküliek 

foglalkoztatására. A pedagógusok részére kiegészítő tevékenységet jelentene. 

Nem utolsó sorban a gyerekek felkészültsége, és hatékony segítése a cél. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ő már hallott tanodákról és nagyon jó vélemények 

hangzottak el róla. Konkrétan Borsod-Abaúj –Zemplén megyéről beszél. Olyan programok 

kerülnek kialakítására, ahol a gyerekeknek sikerélményük van. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Az épület amortizációjára is gondolni kell. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ha jól működik a tanoda, akkor az iskolát is erősíteni fogja, 

hiszen nem lesz annyi figyelmetlen gyerek. 

 

Veres Imre polgármester: Szennyvíz: A mai napon indult meg a beruházás. Ha valakinek a 

beruházással kapcsolatban kérdése van, kérem, keressen fel bennünket a Polgármesteri 

Hivatalban. 

 

Július 2-án kerül sor a Víziközmű Társulat éves közgyűlésének megtartására, mindenkit 

szeretettel várunk. 

 

Június 14-én részt vettek Budakalászon egy nemzeti gyógynövény-munkaértekezleten, 

melynek célja gyógynövény ágazat lehetőségeinek feltárása a hátrányos helyzetű kistérségek 

munkahelyteremtő programjaiba történő integrációval. 

Bikácson egy vállalkozó segítségével kivitelezhető lenne a gyógynövények termesztése és 

felvásárlása a lakosság körében. 
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Június 21-én a Munkaügyi Központban került sor a közfoglalkoztatással kapcsolatos 

tájékoztatásra. Nagydorog vonatkozásában az I. félévre 36 fő, a II. félévre 25 fő kerül 

foglalkoztatásra. 

Decembertől februárig az egyedülálló emberek segítésére, valamint hó eltakarításra is 

alkalmazható lesz 5-5 fő. 

 

Összességében 64 fő FHT-és behívására nem került sor, sajnos, ha nincs meg a 30 napja 

foglalkoztatás terén abban az esetben megvonásra kerül a támogatás. 

 

ÖNHIKI: Nagydorog a benyújtott pályázatára 8 840 000 ezer forint támogatást kapott. Az idei 

évben még egyszer be tudja nyújtani az önkormányzat a pályázatot. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A kivitelezővel nem lehetne tárgyalni az ügyben, hogy 

először a szennyvíztároló kerüljön elkészítésre és átadásra? 

 

Veres Imre polgármester: A kivitelező csak mérnöki engedély alapján dolgozhat. 

Természetesen a szennyvíztároló kivitelezése is folyamatban van. Szennyvízcsatornázás során 

3-4 brigád fog egyszerre dolgozni a faluban. Orosz László úr már felvette a kapcsolatot a 

Roma Egyesülettel is. Nagydorogon munkanélküliek alkalmazása lesz az elsődleges. 

 

Sági János képviselő: Az idei évben Nagydorogon kerül megrendezésre a Tolna Megyei 

Polgárőr Nap augusztus 10-11-én. A Leader pályázaton a támogatást elnyertük. 

Helye: A Széchényi Sándor Általános Iskola udvara. 

A rendezvényre kb. 800-1200 fő várható. Különböző rendezvények megtartására pl.: helyi 

termelők bemutatkozására, technikai bemutatók megtartására lesz lehetőség. Az 

önkormányzat részéről vizesblokk biztosítását kérnék, valamint egy takarítót. Az energia 

lekötése a Damjanich utcáról történik. Amiben még segítséget kérnének, kb. 80-100 kg hús 

kisütéséhez helyiség és sütők biztosítása. 

 

Veres Imre polgármester: Az iskolában ebben az időszakban felújítás lesz. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Egyeztetnek még a felújítás terén, és visszatérnek rá, de 

szerinte kivitelezhető lesz. 

 

Kishonti János képviselő: Az elmúlt testületi ülésen kapott olyan feladatot, hogy beszéljenek 

a Közút Kht-val, de az Ákos ezidáig nem jelentkezett. 

 

Veres Imre polgármester: Valóban, sajnos az Ákost kisebb baleset érte, és táppénzen van. 

 

 

Csonka Imre NRNÖ elnöke: A fűnyírás elvégzése csak az árokig történik meg. 

 

Veres Imre polgármester: Az 1991-ben megalkotott önkormányzati rendelet 

figyelembevételével végzik a fűnyírást. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mennyi benzin kerül heti szinten felhasználásra? 

 

Veres Imre polgármester: Heti szinten átlagában kb. 100-120 liter. (Kistraktor 

vonatkozásában napi 10 liter, kézi vágó esetében napi 5 liter) 
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Jankovics Lászlóné képviselő: Korábbi időszakban a Jókai utca vonatkozásában kb. 3 liter 

volt a fogyasztás. 

 

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

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

nyilvános ülését 17.30 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

 

Kmft. 

 

 

        Veres Imre     dr. Sátor Vera 

     polgármester           jegyző  


