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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: 

 

 

66/2012.(X. 24.) önkormányzati határozat  
A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása”  pályázathoz 

kapcsolódó   projektmenedzsment 

szerződés módosítása   

 

67/2012.(X. 24.) önkormányzati határozat 
A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása”  pályázathoz 

kapcsolódó   PR  szerződés módosítása   

 

68/2012.(X. 24.) önkormányzati határozat 
A  KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 

azonosítószámú, „Ivóvízminőség javító 

beruházás Nagydorog Nagyközségben” 

pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri 

feladatok teljes körű ellátása tárgyú 

szerződés módosítása     

 

69/2012.(X. 24.) önkormányzati határozat 
A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 

azonosítószámú, „Ivóvízminőség javító 

beruházás Nagydorog Nagyközségben” 

pályázathoz kapcsolódó PR feladatok 

teljes körű ellátása tárgyú szerződés 

módosítása   

 

70/2012.(X. 24.) önkormányzati határozat 
Az EU Önerő Alaphoz pályázat benyújtása 

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” pályázat önrészének 

biztosítására. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2012. október 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

 

Jelen vannak: Veres Imre polgármester, 

Hosnyánszki Jánosné, 

Jankovics Lászlóné, 

Kishonti János, 

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

 

Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 

megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, Böndörné Jaksa Judit alpolgármester, Sági 

János képviselő távolmaradásukat előzetesen bejelentették. Javasolja az írásban kiküldött 

napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

1/ A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” pályázathoz kapcsolódó 

projektmenedzsment szerződés módosítása. ( Írásos előterjesztés)  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2/ A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása”pályázathoz kapcsolódó PR – és 

tájékoztatási feladatok ellátása szerződés módosítása. ( Írásos előterjesztés)   

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3/ A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvízminőség javító 

beruházás Nagydorog Nagyközségben” pályázathoz kapcsolódó műszaki 

ellenőri feladatok teljes körű ellátása tárgyú szerződés módosítása.  ( Írásos 

előterjesztés )   

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

4/ A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvízminőség javító 

beruházás Nagydorog Nagyközségben”  pályázathoz kapcsolódó PR  feladatok 

teljes körű ellátása tárgyú szerződés módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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5/ Az EU Önerő Alaphoz pályázat benyújtása a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú „ Nagydorog nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” pályázat önrészének biztosítására. ( 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/ A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” pályázathoz kapcsolódó   

projektmenedzsment szerződés módosítása.  

               Előadó:  Veres Imre polgármester  

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2010. július 5-én 

nyújtotta be az ún. 2. fordulós pályázatot a szennyvízberuházás megvalósítási szakaszára a 

2009-ben indult előkészítési szakasz végén. Ezzel párhuzamosan megindította a szükséges 

beszerzéseket és közbeszerzéseket a megvalósítási szakaszban szükséges szolgáltatások 

elvégzésére (építés, mérnök, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása). 

Ezen folyamat eredményeként 2010. november 4-én feltételesen megkötötte a megbízási 

szerződést a legjobb ajánlatot tevő projektmenedzsment szervezettel. 

Mivel a KSZ a beadott 2. fordulós pályázat átdolgozását javasolta, így a 2011. áprilisában 

átdolgozott pályázat (amely egyben a megkötött Támogatási Szerződés alapja is) adataihoz 

szükséges hozzáigazítani a jelenlegi szerződést: 

- módosul a pályázati azonosító 

- módosul a támogatási intenzitás 

- aktualizálásra kerül a szerződés 4. számú mellékelte, a Pénzügyi Ütemterv 

A pénzügyi teljesítés határideje módosult, de az összeg változatlan. 

 

Kishonti János képviselő: Ez esetben mi lesz az áfa-val, mivel az idei évtől módosult a 

mértéke? 

 

Veres Imre polgármester: Nettó finanszírozás van. 

 

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, 5 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 
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66/2012. (X.24.)  önkormányzati határozat 

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása”  pályázathoz kapcsolódó   

projektmenedzsment szerződés módosítása   

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment szerződést az 

előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

2/ A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” pályázathoz kapcsolódó PR- és 

tájékoztatási feladatok ellátása szerződés módosítása. 

               Előadó:  Veres Imre polgármester  

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   

 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2010. július 5-én 

nyújtotta be az ún. 2. fordulós pályázatát a szennyvízberuházás megvalósítási szakaszára a 

2009-ben indult előkészítési szakasz végén. Ezzel párhuzamosan megindította a szükséges 

beszerzéseket és közbeszerzéseket a megvalósítási szakaszban szükséges szolgáltatások 

elvégzésére (építés, mérnök, projektmenedzsment, PR és nyilvánosság biztosítása). 

Ezen folyamat eredményeként 2010. november 8-án feltételesen megkötötte a  megbízási 

szerződést a legjobb ajánlatot tevő PR- és tájékoztatást nyújtó szervezettel. 

Mivel a KSZ a beadott 2. fordulós pályázat átdolgozását javasolta és időközben változtak a 

pályázók részére előírt tájékoztatási feltételek, így a 2011. áprilisában átdolgozott pályázat 

(amely egyben a megkötött Támogatási Szerződés alapja is) adataihoz szükséges 

hozzáigazítani a jelenlegi szerződést: 

- módosul a pályázati azonosító 

- módosul a támogatási intenzitás 

- módosításra kerül a szerződés 2. számú mellékelte, a Feladatleírás 

- aktualizálásra kerül a szerződés 3. számú mellékelte, a Pénzügyi Ütemterv 

A pénzügyi teljesítés ebben az esetben is későbbi határidőre kerül. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Milyen PR munkát végeznek? 

 

Veres Imre polgármester: A 3. számú melléklet részletesen tartalmazza. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az újságíró nem ingyen jön? 

 

Veres Imre polgármester: Ezeknél a beruházásoknál fizetni kell. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ezt az összeget maga a kiadó kapja, vagy az újságíró? 
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Veres Imre polgármester: A Tolnai Népújság. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A PR tevékenység valójában azt jelentené, hogy már a 

kezdetkor mindent leírnak és tájékoztatják a lakosságot. 

Nem volt tájékoztatás a közműfejlesztési hozzájárulásról. Létezik még ilyen? 

 

Veres Imre polgármester: Utána fognak nézni. 

 

Kishonti János képviselő: A pénzügyi ütemtervben egy dolog többször is szerepel. 

Pl.: fénykép a tábláról. Ezért fizetünk 100-, illetve 300 ezer forintot? 

 

Veres Imre polgármester: A tevékenységet kell figyelembe venni és nem az eredményt 

igazoló dokumentumokat.  

 

Kishonti János képviselő: Hányféle tábla van? 

 

Veres Imre polgármester: Három. 

 

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 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

67/2012. (X.24.) önkormányzati határozat 

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása”  pályázathoz kapcsolódó   PR  szerződés 

módosítása   

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” pályázathoz kapcsolódó PR szerződést az előterjesztés 

mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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3/ A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvízminőség javító 

beruházás Nagydorog Nagyközségben” pályázathoz kapcsolódó műszaki 

ellenőri feladatok teljes körű ellátása tárgyú szerződés módosítása   

               Előadó:  Veres Imre polgármester  

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. augusztus 15-én 

vállalkozási szerződést kötött a PLAN-ÉTA Építő és Vállalkozó Kft-vel az  „Ivóvízminőség 

javító beruházás Nagydorog Nagyközségben”  pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri 

feladatok teljes körű ellátására. 

A megkötött szerződést az alábbiak miatt/szerint módosítani szükséges: 

 

Az eredeti szerződés szerint, fenti szerződés a Műszaki átadás-átvétel lezárásáig tart, a 

próbaüzem idejét már nem foglalja magában. Az eredeti szerződés megkötésekor, még nem 

volt előre látható a projekt tényleges befejezési ideje. A kivitelezési munkálatok befejeződtek 

2012. június 29-én (műszaki átadás-átvétel lezajlott), a próbaüzem pedig 2012. szeptember 

28-án. A próbaüzem alatti műszaki ellenőri jelenlét érdekében szükséges a fenti szerződés 

határidejének meghosszabbítása, ezzel együtt a fizetési ütemezés módosítása (a végszámla 

2012. június 29. helyett 2012. szeptember 30-án kerül kiállításra). 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Jó a víz minősége? 

 

Veres Imre polgármester: Több vizsgálat volt, a végleges lezárás szeptember 29-vel 

megtörtént. Ő úgy ítéli meg, hogy javult a minőség. 

 

Kishonti János képviselő: Milyen berendezés került beszerelésre? 

 

Veres Imre polgármester: Biológiai tisztító, melyen keresztül történik a szűrés. 

 

Kishonti János képviselő: Ő semmiféle javulást nem tapasztal a víz minőségében. 

Mint vállalkozónak a tevékenységéhez szükséges a szénszűrő használata, melyet már le 

kellett cserélnie, mivel annyira eltömődött a beruházást követően.  Számára nem elfogadható 

az a tény, hogy a víz túlságosan lágy lett volna, és ezért volt szükséges az ivóvízminőség 

javítása. 

 

Veres Imre polgármester: Ki fogja hívni az üzemeltetőt és leellenőrzik a szűröket. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Hol kerültek a csövek kicserélésre? 

 

Veres Imre polgármester: A következő képviselő-testületi ülésre behozza a pályázati kiírást, 

és konkrétan meg tudja mondani, hogy hol került sor cserére.  

 

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! 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

68/2012. (X.24.)  önkormányzati határozat 

A  KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvízminőség javító beruházás 

Nagydorog Nagyközségben” pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok teljes 

körű ellátása tárgyú szerződés módosítása     

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0/2F/09-

2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvízminőség javító beruházás Nagydorog 

Nagyközségben” pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok teljes körű 

ellátása szerződést az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

4/ A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvízminőség javító 

beruházás Nagydorog Nagyközségben” pályázathoz kapcsolódó PR feladatok 

teljes körű ellátása tárgyú szerződés módosítása   

               Előadó:  Veres Imre polgármester  

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. augusztus 16-án 

vállalkozási szerződést kötött  Dránovits István egyéni vállalkozóval az  „Ivóvízminőség 

javító beruházás Nagydorog Nagyközségben”  pályázathoz kapcsolódóan tájékoztatás, és 

nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatok ellátására. 

A megkötött szerződést az alábbiak miatt  módosítani szükséges: 

 

Az eredeti szerződés szerint 2012. szeptember 30-a a feladatok befejezési határideje. Az 

eredeti szerződés megkötésekor, még nem volt előre látható a projekt tényleges befejezési 

ideje. A kivitelezési munkálatok 2012. június 29-én befejeződtek, a próbaüzem pedig 2012. 

szeptember 28-án. Azonban PR feladatok között szereplő zárórendezvényt csak a próbaüzem 

lezárását követően, azaz, 2012. szeptember 28-a után lehetett megrendezni. A zárórendezvény 

megtartására 2012. október 11-én került sor, ezért szükséges a fenti vállalkozói szerződés 

befejezési határidejének meghosszabbítása.  

 

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 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 
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69/2012. (X.24.)  önkormányzati határozat 

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvízminőség javító beruházás 

Nagydorog Nagyközségben” pályázathoz kapcsolódó PR feladatok teljes körű ellátása 

tárgyú szerződés módosítása   

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0/2F/09-

2010-0022 azonosítószámú, „Ivóvízminőség javító beruházás Nagydorog 

Nagyközségben” pályázathoz kapcsolódó PR szerződést az előterjesztés mellékletében 

foglalt tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

5/ Az EU Önerő Alaphoz pályázat benyújtása KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása”   pályázat önrészének biztosítására  

               Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

               Előadó:  Veres Imre polgármester  

 

 

Veres Imre polgármester: 2012. október 9-én jelent meg az EU Önerő Alap 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) Korm. rendelet, melyben már 

Támogatási Szerződéssel rendelkező Európai Uniós projektek önrészére lehet támogatási 

igényt benyújtani.  A pályázati kiírás szerint olyan számlák önerő tartalmára igényelhető 

támogatás, melyeket még nem nyújtottak be elszámolásra, de  legkésőbb november 30-ig 

elszámolásra benyújtanak.: 

 

Alisca Bau ( kivitelező):  191.037.583,- Ft 

Fejlesztési és PR:          580.000,- Ft 

Projekt menedzser:       4.027.726,- Ft 

Műszaki Ellenőr:      11.580.000,- Ft 

Összesen:    207.224.859,- Ft  

 

Saját forrás : 15, 190607 % 

EU Önerőalapon igényelhető támogatás 31.478.714,- Ft. 

 

Lehet visszatérítendő és nem visszatérítendő támogatás. Természetesen elsődlegesen a nem 

visszatérítendő támogatásra nyújtunk be pályázatot. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Műszaki ellenőr 11 millió forint! 

 

Veres Imre polgármester: Igen. A problémás helyeken, ami azért adódik a faluban meg kell 

jelenni és megoldást találni a felmerülő akadályokra. 

 

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 egyhangúlag 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

70/2012. ( X.24.) önkormányzati határozat 

Az EU Önerő Alaphoz pályázat benyújtása KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú, „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” 

pályázat önrészének biztosítására. 

3. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 

EU Önerő Alaphoz KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, „Nagydorog 

Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű, pályázat 

önrészének támogatására.  

4. 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 

 

Veres Imre polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy A Duna Sió Vízi Társulat 2012. 

szeptember 5-én küldött közgyűlést tartott, ahol több közigazgatási területen dolgozó 

gazdálkodó jelezte, hogy támogatta a kiválást a Vízi Társulatból. Paks Város Önkormányzata 

már korábban azon az állásponton volt, hogy a Társulat nem képviseli az érdekeinket, így 

saját kezükbe kívánják venni a Vízi Társulat tevékenységi körei között ellátott feladatokat. 

Egyben kéri tájékoztatásunkat arról, hogy mi Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának és 

gazdálkodóinak elvi álláspontja ebben a kérdésben. 

Amennyiben az elmondottak alapján egyetértenek a kiválással, abban az esetben tájékoztatja 

Paks Város Önkormányzatát, a képviselő-testület és a gazdálkodók állásfoglalásáról, 

tényleges határozathozatal majd később várható. 

 

A képviselő-testület elvi jelleggel egyetért a Vízi Társulatból történő kiválással. 

 

A Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítványhoz benyújtásra került a „Nagydorog 

Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása pályázathoz önrész igénylése” 

című JETA pályázat, melyet a Kuratórium 30 millió forint vissza nem térítendő támogatásra 

érdemesnek ítélt. 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a rendkívüli képviselő-

testületi ülést 16.40 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


