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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: 

 

 

85/2012.(XII. 10.) önkormányzati határozat  
Közbeszerzési eljárás kiírása a KEOP-

1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, 

Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása elnevezésű projekt 

kapcsán, a támogatási arány korrekcióját 

megalapozó tanulmányok elkészítésére. 

 

86/2012.(XII. 10.) önkormányzati határozat  
a DC Dunakom Kft. üzletrészének 

megvásárlása 

87/2012.(XII. 10.) önkormányzati határozat  
tagi hozzájárulás megfizetése 

88/2012.(XII. 10.) önkormányzati határozat  A háziorvosokkal kötött praxisszerződések 

módosítása 

 

89/2012.(XII. 10.) önkormányzati határozat  az önkormányzatok adósságállományának 

részleges konszolidációja tárgyában 

 

90/2012.(XII. 10.) önkormányzati határozat  Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatás 

nyújtására 

 

91/2012.(XII. 10.) önkormányzati határozat  a Védőnői szolgálat működtetésére 

megkötött társulási megállapodás 

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

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2012. december 10-én 17.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Klubhelyiség Nagydorog, Kossuth L.u.67/b. 
 

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 

 

Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

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

megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Kishonti János képviselő távolmaradását 

előzetesen bejelentette. Javasolja, hogy a napirendi pontok a szóban elhangzott napirendi 

pontokkal együtt kerüljenek elfogadásra. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

  

1/ Közbeszerzési eljárás kiírása a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú,  

Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekt 

kapcsán, a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítésére.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2/ Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer működtetésére kijelölt DC Dunacom 

Kft. üzletrészének megvásárlása, az Elnök adás-vételi szerződés aláírására történő 

felhatalmazása, a DC Dunakom Kft. 13.370.000,- Ft piaci értékű üzletrészének 

megfizetése, települési tagi hozzájárulások kiszámítása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

 

3/ A háziorvosokkal kötött praxisszerződések módosítása. ( Írásos előterjesztés) 

Előadó: Veres Imre polgármester 
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4/ Tájékoztató az önkormányzatok adósságállományának részleges konszolidációjáról. 

( Írásos előterjesztés) 

Előadó: veres Imre polgármester 

 

 

5/ Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására. ( Írásos előterjesztés) 

Előadó: veres Imre polgármester 

 

6/ Védőnői szolgálat működtetésére megkötött társulási megállapodás módosítása.  

( 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/ Közbeszerzési eljárás kiírása a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú,  

Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekt 

kapcsán, a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítésére.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján 2012. 

szeptember 14-én megjelent egy közlemény, amely szerint a KEOP-1.2.0 és 1.2.0/B pályázati 

konstrukciókban már támogatást nyert projektekkel kapcsolatban lehetőség van a támogatási 

ráta utólagos felülvizsgálatára. 

Ennek keretében lehetőség lesz az eddigi max. 85%-os támogatási arányt 95%-osra növelni, 

ha a szükséges feltételek megengedik.  

A támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítésére a projektben 

képződött maradványösszeg ill. a tartalékkeret terhére van lehetőség. 

Szükséges egy olyan szervezet kiválasztása, amely elvégzi a fenti feladatokat és előkészíti a 

költség-haszon elemzés módosítását. A várható bekerülési költség 16-17 millió Ft. 

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! 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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85/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 

 

Közbeszerzési eljárás kiírása a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, 

Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekt 

kapcsán, a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítésére. 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást 

ír ki a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú, Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kapcsán, a támogatási 

arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítésére (közművagyon-értékelési 

szakvélemény, tételes vagyonleltár, pótlási terv, módosított költség-haszon elemzés). 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás kiírásával 

kapcsolatos adminisztratív teendők lebonyolítására. 

 

Határidő:  az 1. pontban foglaltak tekintetében:  azonnal 

  a 2. pontban foglaltak tekintetében:   azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

2/ Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer működtetésére kijelölt DC Dunacom 

Kft. üzletrészének megvásárlása, az Elnök adás-vételi szerződés aláírására történő 

felhatalmazása, a DC Dunakom Kft. 13.370.000,- Ft piaci értékű üzletrészének 

megfizetése, települési tagi hozzájárulások kiszámítása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Hét települési önkormányzat Paks város gesztorságával térségi 

integrált hulladékgazdálkodási rendszer kialakítására, az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi 

és jogi előfeltételek megteremtésére és az európai uniós tárgyi követelményrendszer 

megvalósításának elősegítése céljából létrehozta a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási 

Társulást. A beruházás folyamatban van, és a végéhez közeledik. 2013. januárban indul a 

próbaüzem, melyet a közszolgáltatást biztosító gazdasági társaság végezhet.  

 

A társult települések területén a közszolgáltatást az eddig 100 %-ban Paks Város 

Önkormányzata tulajdonában álló DC Dunakom Kft. végezné inhouse szerződés keretében.  

 

Paks Város Képviselő-testülete 2012. november 6-ai ülésén úgy döntött, hogy a DC Dunacom 

Kft. szétválással történő átalakulásával biztosítja a hulladékgazdálkodási rendszer 

üzemeltetéséhez szükséges társasági feltételeket. A jelenlegi cégből kiváló új kft. minden 

olyan önkormányzati feladathoz kapcsolódó tevékenységet végez majd, amely nem sorolható 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységhez.  

 

Paks Város Képviselő-testülete 2012. november 13-ai ülésén döntött a megmaradó cég 

szétválási tervéről, vagyonmérleg tervezetéről, vagyonleltáráról, alapító okiratáról és 

üzletrészének értékesítéséről.  

A 101/2012. (XI.13.) Kt. számú határozat szerint Paks Város Képviselő-testülete az 

átalakulást követően fennmaradó gazdasági társaságban - eddig 100%-os tulajdonában - levő 
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(13.000.000,- Ft-os) üzletrésze többségi részét, 50 % + 1 egységet névértéken 6.510.000,- Ft-

ot értékesít a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás számára.  

 

Az értékesítésre kijelölt üzletrész igazságügyi szakértői véleményére alapozott piaci értéke: 

13.370.000,- Ft, melyet a Társulás a tagi hozzájárulások befizetése után Paks Város 

Önkormányzata részére fizet meg. A mellékelt táblázat tartalmazza a települési 

hozzájárulások mértékét. 

 

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

véleménye. 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

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

szíveskedjenek. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

86/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 

a DC Dunakom Kft. üzletrészének megvásárlása 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a Paks és térsége 

hulladékgazdálkodási rendszer működtetésére kijelölt DC Dunacom Kft. 6.510.000,- Ft 

névértékű üzletrészét Paks Város Önkormányzatától megvásárolja, egyben a Társulás 

felhatalmazza a Társulás Elnökét az adás-vételi szerződés aláírására.  
 

Felelős: Veres Imre polgármester 

Határidő: 2012. december 15. 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

87/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 

tagi hozzájárulás megfizetése 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete - a Paks és Környéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által Paks Város Önkormányzatának a DC 

Dunakom Kft-ben lévő üzletrészéből - a megvásárolt 13.370.000,- Ft piaci értékű üzletrészt 

illetően, a 2011. január 1-jén fennálló, a KSH által közzétett állandó népességszám arányában, 

az 1. számú táblázatnak megfelelően a településére eső összeget tagi hozzájárulás formájában, 

2013. január 1-jéig fizeti meg a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás számlájára, melyet a Társulás Paks Város Önkormányzatának számlájára utal 

tovább. 
 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

Határidő: 2012. december 31. 
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3/ A háziorvosokkal kötött praxisszerződések módosítása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A háziorvosoktól kapott tájékoztatás szerint 2013. január 1-ig 

törvényességi szempontból felülvizsgálni és az új jogszabály rendelkezéseinek megfelelően 

módosítani szükséges a velük kötött praxisszerződéseket. 

Tekintettel arra, hogy az év végéig nagyon rövid idő van hátra és a közigazgatási reform miatt 

elsősorban a záros határidőn belül lefolytatandó feladatokkal kell foglalkoznunk, kérem, hogy 

adjanak felhatalmazást a jegyzőnek a törvényességi felülvizsgálat elvégzésére és a 

polgármesternek az újonnan hatályba lépő jogszabályokhoz igazított praxisszerződések 

aláírására. 

Fontos hangsúlyozni, hogy ez csak a jogszabályváltozások átvezetése lesz, nem érdemi, a 

közszolgáltatás helyzetét, az önkormányzat pénzügyi kötelezettségeit érintő módosítás. 

A módosítások tekintetében egyébként a Magyar Orvosi Kamara egyetértési jogot gyakorol. 

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 javaslatokat elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

88/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat  

A háziorvosokkal kötött praxisszerződések módosítása 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnak a 

vállalkozó háziorvossal/háziorvosokkal fennálló praxisszerződés törvényességi szempontú 

felülvizsgálatára felkéri a jegyzőt és felhatalmazza a polgármestert a 2013. január 1. napján 

hatályba léptetendő jogszabályokhoz igazított módosító szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

4/ Tájékoztató az önkormányzatok adósságállományának részleges konszolidációjáról. 

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Amint az Önök előtt is ismert, önkormányzatunk 

folyószámlahitel szerződéssel rendelkezik. 

A Magyar Közlöny 161-es számában megjelent az 1540/2012. (XII.4.) Korm. határozat, 

melynek értelmében az állam a 2012. évben támogatást nyújt valamennyi 5000 fõ 

lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat és a helyi önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásainak adósságállományából eredő, 2012. december 12-én fennálló 

tartozásállománya és annak 2012. december 28-án fennálló járulékai teljes megszüntetése 

céljából történő törlesztésére, illetve előtörlesztésére. 
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A korm. határozat szerint ez az adósságállomány a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltaknak megfelelõ 

kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, hiteljogviszonyt megtestesítõ értékpapíron, továbbá 

váltókibocsátáson alapuló, a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 

szerinti pénzügyi intézmény felé fennálló tartozásokat foglalja magában. 

A vonatkozó eljárás részletei még nem ismertek, 2012. december 12-én a Belügyminisztérium 

egyeztetésre várja e tárgykörben az önkormányzatok képviselőit. 

Javaslom önkormányzatunknak ezen konszolidációs eljárásban történő feltétlen részvételét, a 

támogatás igénybevételét. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Támogatja a javaslatot. 

 

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! 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

89/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat  

az önkormányzatok adósságállományának részleges konszolidációja tárgyában 

 

1. A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra 

figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez 

igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési 

támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás 

igénybevételét lehetővé teszi. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt 

nem áll. 

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján 

hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb 

költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/ 

kölcsönnyújtóknak. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 

a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint 

egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 

b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar 

Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb 

dokumentumokat, 

c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást 

megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy 

egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett 

adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és 

e betét, vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem 
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összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára 

utalja, 

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a 

Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez 

szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.  

 

Felelős: Veres Imre polgármester 

Határidő: 2012. december 17. 

 

 

5/ Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A 2012. évi CLII. törvénnyel módosított, a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény így rendelkezik „64. § (1) a települési könyvtári ellátás biztosítása a települési 

önkormányzatok kötelező feladata. 

Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és a városi önkormányzat nyilvános 

könyvtár fenntartásával vagy a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. 

A (2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkormányzat megállapodást köt a megyei 

könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és 

közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet.” 

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

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

 

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

szíveskedjenek! 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

90/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat  

 

Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására 

 

A képviselő-testület a nyilvános könyvtári ellátást 2013. január 1-től a Tolna Megyei KSZR-

hez csatlakozva kívánja biztosítani, egyúttal megbízza a polgármestert, hogy a megállapodást 

kösse meg a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárral.  

 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

Határidő:   azonnal 
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6/ Védőnői szolgálat működtetésére megkötött társulási megállapodás módosítása 

Előadó: Veres Imre polgármester  

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Védőnői szolgálat közös működtetésére 2005. március 22-én 

Pusztahencsével és Bikáccsal megkötött határozott időtartamra szóló társulási megállapodás 

2012. december 31-vel lejárt, ezért szükséges a  2013. december 31-ig történő 

meghosszabbítása. 

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 

értelmében a társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-

testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

 

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,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

91/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat  

a Védőnői szolgálat működtetésére megkötött társulási megállapodás módosításáról  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 

működtetésére Bikács Község Önkormányzata Képviselő-testületével és Pusztahencse 

Község Önkormányzata Képviselő-testületével 2005. március 22-én megkötött társulási 

megállapodás módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

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

testületi ülést 18.20 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


