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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: 

 

8/2013.(III. 4.) önkormányzati határozat 
a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról és a 

polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

9/2013.(III. 4.) önkormányzati határozat Közterületek elnevezése 

10/2013.(III. 4.) önkormányzati határozat A Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyása 

 

11/2013.(III. 4.) önkormányzati határozat 
A szociális szolgáltatásokért fizetendő 

intézményi térítési díjak véleményezése 

tárgyában  

 

12/2013.(III. 4.) önkormányzati határozat A Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal és a Nagydorogi Szivárvány Óvoda 

közötti munkamegosztási megállapodás 

jóváhagyása 

 

13/2013.(III. 4.) önkormányzati határozat 
az óvodával kapcsolatos fenntartói 

döntések meghozatala  

 

14/2013.(III. 4.) önkormányzati határozat 
A Nagydorogi Szivárvány Óvoda 

óvodavezetői beosztásának ellátására 

pályázat kiírása 

 

15/2013.(III. 4.) önkormányzati határozat 
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2013. évi közbeszerzési 

tervének elfogadásáról  

 

16/2013.(III. 4.) önkormányzati határozat 
Közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

 

17/2013.(III. 4.) önkormányzati határozat 
A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotta: 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 1/2013.  

(III.6.) önkormányzati rendelete 

 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről 

 

Hatályba lépésének 

napja:  

2013. március 6. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 2/2013.  

(III.6.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és 

szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról 

szóló 4/2009. ( III.30. ) 

ÖR. rendelet 

módosításáról 

 

Hatályba lépésének 

napja:  

2013. március 15. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 3/2013.  

(III.6.) önkormányzati rendelete 

 

A Nagydorogi Közös 

Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott 

közszolgálati tisztviselők 

részére nyújtható egyéb 

juttatásokról 

 

Hatályba lépésének 

napja:  

2013. március 6. 

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2013.  

(III.6.) önkormányzati rendelete 

 

A közterületek 

elnevezéséről és a 

házszámozás rendjéről 

 

Hatályba lépésének 

napja:  

2013. március 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2013. március 4-én 15.00 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, 

Kishonti János,  

Jankovics Lászlóné, 

Sági János 

Szabó J. Csabáné képviselők   

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző 

     Csonka Imre NRNÖ elnök 

 

Jelen vannak:  Csapó Sándor Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. ügyvezetője 

   Hajdú János Paks Város Polgármestere 

 

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.  

 

Veres Imre polgármester: A meghívóban feltüntetett napirendi pontokon kívül javaslatot 

tesz az „Üzletrész megvásárlása a Mezőföld Kft-ben”, előterjesztés megtárgyalására 1. 

napirendi pontként, így a kiadott napirendi pontok számozása eggyel csúszna. Megkérdezi, 

hogy a napirendi pontokra vonatkozóan van e még valakinek egyéb javaslata. 

Megállapítja, hogy egyéb javaslat nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület a  polgármester napirendi javaslatát a módosító javaslattal együtt 

egyhangúlag 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak 

szerint: 

 

N A P I R E N D :  
 

1/ Üzletrész megvásárlása a Mezőföld Kft-ben. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 
2/ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 

végzett tevékenységről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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4/ A képviselő-testületi szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 

módosítása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5/ A közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló rendelet megalkotása. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

6/ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

 

7/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

8/ A szociális szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak véleményezése.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

9/ A Nagydorog Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagydorogi Szivárvány Óvoda 

közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

10/ Az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

11/ A Nagydorogi Szivárvány Óvoda óvodavezetői beosztásának ellátásra pályázat 

kiírása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

12/ A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

13/ Általános célú közmeghallgatás kitűzése. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

14/ A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

15/ Egyebek. 
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1./ „Üzletrész megvásárlása a Mezőföld Kft-ben”. 

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 Veres Imre polgármester: Hamarosan megkezdődik a szennyvízelvezető rendszer 

próbaüzeme, mely előreláthatólag 6 hónapig tart majd, és a kivitelező végzi. Ezután már 

szükségessé válik, hogy valamely társaság üzemeltesse azt. 

Az új víziközmű törvény (a vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv.) szerint, mely 

értelmezést a beruházás irányító hatóságának közreműködő szervezete is megerősített – mivel 

önkormányzatunk nem rendelkezik tulajdonrésszel egyetlen ilyen cégben sem – erre csak 

koncessziós eljárás lefolytatása után lenne lehetőség, amely egy igen bonyolult és 

hosszadalmas eljárás, éppen ezért külső szakértők bevonását is igényli, és a kimenetele 

kétséges. 

A másik lehetőség az, hogy az önkormányzat tulajdonossá válik egy – a víziközmű törvény 

feltételeinek megfelelő, széles fogyasztói kört tömörítő - víziközmű üzemeltető gazdasági 

társaságban, így az elkészült víziközműveket vagyonkezelésbe vagy bérleti-üzemeltetési 

jogviszonyban bérbe adja ezen cég részére, amely utóbbi forma esetében bérleti díjat fizet, 

amit kizárólag a víziközművek felújítására, rekonstrukciójára lehet fordítani. 

Az elmúlt időszakban több gazdasági társaság (Dunaág Kft., Szekszárdi Vízmű) is megkereste 

önkormányzatunkat e célból, melyek közül talán a legegyszerűbben megvalósítható és korrekt 

konstrukciót a paksi székhelyű Mezőföldvíz Kft. kínálta, ami a mellékletben csatolt 

tájékoztatójukban is olvasható. 

Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy utóbbi céget választja , akkor egy fogyasztói 

egyenérték X 150,-Ft összegű üzletrészt kell vásárolnia, majd immár tulajdonosként bérleti-

üzemeltetési szerződést kell kötnie a Kft-vel. A cég képviselőit meghívtam a képviselő 

testületi ülésre, a csatolt tájékoztatóban foglaltak ismertetésére, és a felmerülő kérdések 

megválaszolására. 

 

Csapó Sándor Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. ügyvezetője: Mint polgármester úr is 

említette a legcélszerűbb az lenne, ha egy fogyasztói egyenértékű az üzletrészt vásárolna az 

önkormányzat, ugyanis ebben az esetben tulajdonosként bérleti-üzemeltetési szerződést tudna 

kötni a Kft-vel. Ez azt jelenti, hogy 1000/1200x150,- Ft lenne a jelképes összeg. Mindezt 

indokolt lenne mielőbb megtenni ( március vége), hogy a társaság akkreditációját végző 

hatósághoz legkésőbb májusban már eszerint lehessen beadni az engedély kérelmet. 

Az elsődleges cél a megfelelő szolgáltatás és ár. 

Az árat az Energia Hivatal határozza meg közös javaslat alapján. A működés Nonprofit elven 

történne. Az üzemeltetés a próbaüzem megkezdésétől folyna. A foglalkoztatott személyzet 

kiválasztása a képviselő-testület és a polgármester úr javaslata alapján történne. 

 

Veres Imre polgármester: Az ár nem rajtuk múlik, azt az Energia Hivatal fogja 

véglegesíteni. Próbaüzemeltetés alatt nem kerül sor ár megállapításra.  

Tehát a személy/ személyzet nagydorogi lesz? 

 

Csapó Sándor Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. ügyvezetője: Az a cél, hogy az 

legyen. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Hol folytatnak már szolgáltatás és milyen áron? 
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Csapó Sándor Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. ügyvezetője: Víz és szennyvíz 

vonatkozásában országos átlag alatt vannak, de a díjak természetesen településfüggőek is.  

Minden esetben konkrét számítások történnek. 

 

Veres Imre polgármester: Paks vonatkozásában milyen ár ellenében szolgáltatnak? 

 

Csapó Sándor Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. ügyvezetője: Víz: bruttó 275,- Ft, 

szennyvíz: bruttó 300,-Ft körül, de nem tud forintra pontos összegeket mondani.  

 

Kishonti János képviselő: Tehát a bérleti díjat csak a víziközműre lehet felhasználni? Ebből  

az önkormányzat nem profitál. És ki kezeli ezt a pénzt? 

 

Veres Imre polgármester: Az önkormányzat kezeli és az adódó hibák kijavítására 

használhatja fel. 

 

Kishonti János képviselő: A lakosságnak nem kis megterhelést fog jelenteni. 

Hány fő alkalmazott lenne? 

 

Csapó Sándor Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. ügyvezetője: Erre nem tud konkrét 

választ adni. 

 

Kishonti János képviselő: Hasonló nagyságú településen hány fő kerül alkalmazásra és 

milyen bérért? 

 
Csapó Sándor Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. ügyvezetője: 1-2 fő. Bérezésnél a 

szakmai minimálbért kapják, plusz különféle pótlékok. Ezen felül étkezési jegy, munkaruha. 

 

Kishonti János képviselő: Miért kell üzleti részt vásárolni? 

 

Csapó Sándor Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. ügyvezetője: Az önkormányzatnak 

legyen joga bérleti-üzemeltetési szerződést kötni. 

 

Hajdú János Paks Város Polgármestere: A vagyon az önkormányzat tulajdonában marad. 

Célszerű minél előbb üzemeltetőt választani, mert ha ez nem történik meg akkor az esetben az 

önkormányzatot hozzácsatolják egy állami céghez. 

Amit ők konkrétan ajánlani tudnak az a nonprofit működés, helyi emberek alkalmazása és egy 

stabil cég. 

Várni van joga az önkormányzatnak, de nem biztos, hogy előnyös. Azt is figyelembe kéne 

venni, hogy ki mit tud nyújtani. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy van e még valakinek kérdése, hozzászólása, 

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

Megköszöni a tájékoztatást Csapó Sándor és Hajdú János úrnak. A képviselő-testület az 

elhangzottakat megtárgyalja és bízik benne, hogy március végéig meg lesz a döntés. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

2/  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. A szóbeli kiegészítést az 

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

kapcsolatban hozzászólása, kérdése. 

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri, hogy az írásban kiküldött beszámolót az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjenek. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

8/2013. (III. 4.) 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 

 

 

3/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, hogy mondja el a 

szóbeli kiegészítését. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az 1. sz. a) és b) melléklet Pénzügyi mérleg a 

bevételek és kiadások alakulásáról. Összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat, a közös 

önkormányzati hivatal és az óvodák bevételeiről és kiadásairól. 

Az intézményenkénti bevételekről és kiadásokról a 2/a, 2/B., 3.,4/a és .4/b. sz. mellékletek 

adnak tájékoztatást. A 2/a. és 2/b. sz. mellékletek az önkormányzat költségvetési szervekhez 

nem sorolható kiadásait és bevételeit rögzíti, míg a 3-4. sz. mellékletek a költségvetési 

szervekhez sorolt előirányzatokról adnak információt. 

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete az 5. sz. mellékletben található. 

A hitelfelvételt szükségessé tévő felhalmozási kiadásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

A 7.számú melléklet a működési célú bevételek és kiadások mérlegét, a 8.számú melléklet a 

felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét mutatja be. 
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A Pénzügyi Bizottság 2013.február 25.-én, illetve a mai napon tárgyalta a 2013.évi 

költségvetési tervezetet. Az ott elhangzottakat figyelembe véve a következő pontosítások, 

javítások történtek: 

Az önkormányzat mérleg főösszege 966 546 E F-ra változott, melyből a bevétel 

biztosításához a költségvetés tervezésekor 16 960 E Ft fejlesztési c. hitel került tervezésre. 

A gazdasági stabilitásról szóló törvény szerint ez adósságot keletkeztető ügylet, melynek 

igénybevételéhez kormány engedélye szükséges. 

 

Az előző anyagunk készítésekor még nem állt rendelkezésre adat a közfoglalkoztatással 

kapcsolatosan, ezért a 2012.évi teljesítésnek megfelelően terveztünk. 

Megkaptuk a Paksi Járási Hivatal Munkaügyi kirendeltségének tájékoztatóját, melyben 

közölték, hogy a 6 órás közfoglalkoztatás 85%-os mértékű támogatási kerete: 6 162 E Ft. 

Ez azt jelenti, hogy ezen támogatással szemben a kiadásunk 7 249 E Ft. 

A személyi juttatásokat csökkentettük 1 957 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékot 284 E 

Ft-tal. 

A bevételi oldalon a közfoglalkoztatottak támogatása 1 166 E Ft-tal csökkent. 

 

Felhalmozási kiadásunkat és bevételünket növelte a napkollektor pályázat összege. 

Bruttó összegben 23 552 E Ft-ban növeli költségvetési főösszegünket. Ebből 20 019 E Ft EU-

s támogatás. 

Önkormányzatunknak az ÁFA-t kell önerőként biztosítani, viszont erre nem áll 

rendelkezésünkre saját felhalmozási bevétel, ezért növeltük a fejlesztési hitel bevételünket 

3 533 e Ft-tal. 

 

A működési kiadások fedezetére megfelelő összegű működési bevétel áll rendelkezésre, ezért 

első körben a 4 218 E Ft-ot jelenleg nem kell betervezni ingatlan értékesítésre. 

 

Változás még, hogy a könyvtári feladatokhoz 1 140.-Ft /fő/év támogatást kapunk, melyet 

bevételi oldalon 3 126 E Ft-ban beállítottuk. 

 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A kiadási oldalon az ápolási díjra 908 E/Ft van megállapítva. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Igen a járulékokkal együtt. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: De ez továbbiakban nem jelentkezik? 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Ez csak januárban történő kifizetés, mivel a decemberi 

hónap még az önkormányzatot terheli. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Köszöni a választ, és külön megköszöni a minőségi munkát a 

költségvetés elkészítésében. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság 

javaslatát. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság két alkalommal tárgyalta az 

önkormányzat 2013. évi költségvetését és a módosításokkal együtt a képviselő-testületnek 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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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 Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelettervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2013. ( III.6. ) önkormányzati rendelete   

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. március 6. 

 

 

4/ A képviselő-testületi szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 

módosítása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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

 

dr. Sátor Vera jegyző: 2013. január 1-jétől hatályba lép a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény legtöbb rendelkezése. A szabályok 

egy kisebb része már tárgyév január 1-től hatályos, egy szintén kisebb része 2014-től, az 

önkormányzati választások napjától válik hatályossá. Ahogyan tavaly, úgy idén is hozzá kell 

igazítanunk a saját szervezeti és működési szabályzatainkról szóló önkormányzati 

rendeleteinket a változó szabályokhoz. 

Ez érdemi változást nem okoz sem a szervezetünkben, sem a működésünkben. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A rendeletben olvashatjuk, hogy „ 16.§ (3) az (1) 

bekezdésben foglaltaktól eltérően a Mötv.-ben foglalt esetben a képviselő-testület ülését az 

illetékes kormányhivatal vezetője hívja össze a Mötv-ben foglaltak szerint.” 

 

dr. Sátor Vera jegyző: ez eddig is így volt, csak a jogszabály hivatkozást kellett módosítani. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A képviselő-testület a megbízatásának időtartamára 

fogadja el gazdasági programját. Az elfogadott gazdasági programot a képviselő-testület 

szükség esetén felülvizsgálja, valamint értékeli azt a program időtartamának lejártakor. Ez mit 

jelent? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A gazdasági programot a választást követően a polgármesternek 6 

hónapon belül kell beterjesztenie a képviselő-testület elé, mely meg is történt. 

 

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. 
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelettervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

2/2013. ( III.6. ) önkormányzati rendelete   

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2009. ( III.30. ) 

ÖR. rendelet módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. március 15. 

 

 

5/ A közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló rendelet megalkotása. 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: 2012. július 1. napjával új közszolgálati törvény lépett hatályba. Erre 

tekintettel a jelenleg hatályos köztisztviselői juttatási rendeleteket felül kell vizsgálni. Mivel 

azonban sor került 2013. január 1. napjával a közös önkormányzati hivatal létrehozására, ez 

nem elég, mert a korábbi jogelőd szervekre vonatkozó rendeleteket hatályon kívül kell 

helyezni. 

Bár a juttatások jelentős része csak adható, a közszolgálati törvény mégis rendeletalkotási 

kötelezettséget teremt e tárgykörben. 

Fontos hangsúlyozni, hogy mindezeket a feladatfinanszírozás a 16 fős elismert létszámon 

alapuló 21 fős engedélyezett közszolgálati tisztviselői létszám alapján fedezi, és magasabb 

szintű jogszabályok alapján kifizetésre kell, hogy kerüljenek, így plusz önkormányzati forrás 

bevonását nem igénylik. 

 

Kishonti János képviselő: A rendelet tervezetben a 3.§-ban foglaltakat mindenki megkapja? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen, a felsorolt támogatási formák járnak. Pl. szemüveg esetében a 

kollega hozza a számlát 20.000,- Ft értékig, 2 évente- és a házi pénztárból kifizetésre kerül.  

 

Kishonti János képviselő: Azért vetette fel, mert úgy van feltüntetve, hogy nyújtható. 

Korábban volt pedagógus, aki jelezte, hogy ők nem kapnak semmit.  

 

dr. Sátor Vera jegyző: Szemüveg csak annak adható, aki napi 6-8 órát dolgozik a 

számítógép előtt, de a munkáltató dönti el. A megfogalmazás, hogy „nyújtható” pedig a 

törvényben is így van feltüntetve. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Akinek járt a juttatás, az meg is kapta. 

 

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 csatolt rendelettervezetet elfogadni 

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

következő rendeletet alkotja: 

  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2013. ( III.6. ) önkormányzati rendelete   

A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 

részére nyújtható egyéb juttatásokról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. március 6. 

 

 

6/ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: 2013. január 1-jétől hatályba lép a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) legtöbb rendelkezése.  

A törvény felhatalmazást ad az önkormányzatoknak arra, rendeletben állapítsák meg a 

közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait. Ez jogalkotási kötelezettséget ró ránk. 

A hivatalból indult eljáráson túl a rendelet-tervezet szabályozza, hogy kik jogosultak a 

közterületnév megállapítását és megváltoztatását kezdeményezni.  

A rendelet alapján a közterületnév-jegyzéket el kell készíteni és annak folyamatos 

vezetéséről, nyilvánosságra hozataláról gondoskodni kell. 

Tájékoztatja egyúttal a tisztelt képviselő-testületet, hogy 2013. január 1-től a Mötv. 

értelmében közterület, illetve közintézmény nem viselheti 

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 

megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai 

rendszerre közvetlenül utal. 

Önkormányzatunk területén az alábbi közterület elnevezések lehetnek problémásak e 

szempontból: 
 

 

Közterület neve jellege 

Hámán Kató lakótelep 

Ságvári Endre utca 

Zalka Máté utca 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A polgármester urat meg kellene bízni, hogy a lakosság körében 

végezzen információ felmérést az új utcanevek vonatkozásában. 

Veres Imre polgármester: A döntés meghozatala előtt tudni kell azt is, hogy az ilyenkor 

szükséges lakcímkártya csere hivatalból, ingyenesen történik (ellentétben a többi, nem az 

állam által kiállított okmánnyal). 
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Az utcanévtáblák kihelyezése az önkormányzat költsége (néhány tízezer forint) és 

kötelezettsége. 

 

Kishonti János képviselő: 30-40 éve elnevezésre kerültek ezek az utcák, ezidáig nem volt 

baj. Ez megint csak a lakosságnak fog nagy terhet jelenteni. Hiába ingyenesek a személyi 

okmányok, azon kívül a szolgáltatóval szemben, a földek átíratása vonatkozásában is lesznek 

elintézendő feladatok, melyek plusz költséggel (útiköltség) fognak járni. Kötelező ezt 

elfogadni? 

 

Veres Imre polgármester: Igen. 

 

Kishonti János képviselő: Foglaljuk záradékba, hogy az útiköltséget az önkormányzat 

átvállalja. 

  

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 alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

 

9/2013. (III. 4.) önkormányzati határozat 

közterületek elnevezése 

 

1. A Képviselő-testület az alábbi közterületek elnevezését a 2011. évi CLXXXIX. 

törvény értelmében meg kívánja változtatni: 

Közterület neve jellege 

Hámán Kató lakótelep 

Ságvári Endre utca 

Zalka Máté utca 

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy végezzen felmérést az érintett 

utcában élő lakosok körében, a leendő utcanevek tárgyában, és a névjavaslatokat 

terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2013. március 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelettervezetet elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, tartózkodás mellett a következő 

rendeletet alkotja: 



 14 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

4/2013. ( III.6. ) önkormányzati rendelete   

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2013.március 15. 

 

 

7/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az államháztartásról szóló törvény 10. §-ának (5) bekezdése 

értelmében a költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját 

szervezeti és működési szabályzat állapítja meg.  

A szervezeti és működési szabályzat tartalmáról az előbb említett törvény végrehajtási 

rendelete rendelkezik. 

Ezen szabályzat készítésével egyidejűleg már elkészült és kiadásra került az új szervezeti 

keretekkel felálló hivatal 12 új szabályzata. Készülnek továbbá az államháztartási törvényben 

előírt pénzügyi, gazdálkodási tárgyú szabályzatok, melyeket könyvvizsgáló külön megbízás 

alapján állít össze, valamint a tűz- és munkavédelmi szabályzatok. A  pénzügyi szabályzatok 

elkészültéig az átmeneti időszakra a gazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó 

kijelölések kiadásra kerültek. 

Elkészült a dolgozók új munkaköri leosztása, azt a munkatársak az első munkanapon 

megismerték, és aszerint a munkát felvették. Folyamatosan február-márciusig történnek a 

betanítások. Úgy érzi, hogy sikerült átvészelni a kezdeti nehézségeket, melyet megköszön a 

kollegáknak és a képviselő-testületnek is. 

 

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,7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

10/2013. (III.4.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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8/ A szociális szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak véleményezése.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Veres Imre polgármester: 2011. január 1-től módosult a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. Rendezte az önkormányzati társulások 

rendeletalkotásának problémáját a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. Az új rendelkezés szerint amennyiben 

a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, a társulási 

megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat (esetünkben Paks) alkot rendeletet az 

érintett tárgykörökben.  

Az intézmény fenntartója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás, ahol a Társulási Tanács úgy 

döntött, hogy az intézményi térítési díjakat minden település vonatkozásában Paks Város 

Önkormányzata fogja megállapítani, természetesen a települési sajátosságok figyelembe 

vételével. 

Az szt. 115. §-ának (10) bekezdése értelmében a fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) 

bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál 

alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

Utóbbiak miatt lehetőség van arra, hogy a mellékletben meghatározott számított összegeket 

csökkentsük azzal, hogy a „veszteséget” az önkormányzat a költségvetéséből kompenzálja, 

vagy részben kompenzálja. Ha így van, akkor viszont az év végi elszámolásnál a térítési 

díjnak az ellátott által nem fedezett részét meg kell fizetni a kistérségi társulás felé, azaz a 

vállalt kompenzáció összege az önkormányzat kiadásait növeli. 

Az alábbi javaslatot teszi:  

 

Házi segítségnyújtás:   37,- Ft/ó 

Idősek nappali ellátása:  100,- Ft/nap 

Étkezetés:    550,- Ft/nap 

 

Ezek a költségek nem tartalmazzák az idősek busszal történő beszállítást. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen már beszéltek róla. Tudja, 

hogy a kis nyugdíjasoknak magas ez az összeg, de bízik abban, hogy ez még bevállalható, és 

nem veszi el a kedvüket. Sajnos az önkormányzatnak sok mindent önerőből kell megoldania. 

 

Kishonti János képviselő: Tudomása szerint az Idősek Klubjában a mosást is elvégzik a 

nyugdíjasokra aki igényli. 

 

Bogáncs Józsefné intézményvezető: Komplett tevékenységet folytatnak. 

( Mosás, gyógyszer kiadagolás stb. ) 

Azt is számításba kellene venni, hogy a gyermekjóléti szolgálat rezsijét is ők fizetik. Továbbá 

ha a községben tüdőszűrés van, az is az idősek otthonában történik. Ez mind plusz költséget 

jelent. 

A javaslat alapján a házi segítségnyújtásnál akire kimosunk az is 37,- Ft-ot fizet, illetve 

akinek 5 perc alatt kiadagoljuk a gyógyszerét az is. 

 

Veres Imre polgármester: Természetesen azon vagyunk, hogy fenn maradjon az intézmény. 

Amíg kistérségi szinten működi az IK addig mi is fenn tudjuk tartani. 
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Bogáncs Józsefné intézményvezető: Kiszámításra kerül, hogy konkrétan kire mennyi költség 

jut és majd meglátjuk, hogy ki írja alá. 

13 fő gondozott van és 2 ápoló. A 37 Ft-ot feleslegesnek tartja, mert többe kerül az 

adminisztráció költsége, mint maga a bevétel.  

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Valóban nem mindegy, hogy melyik költség mire mi van 

lekönyvelve. 

Attól függetlenül egyetért a 37,- Ft-tal, illetve a 100,- Ft-tal, hiszen ma már mindenért fizetni 

kell. 

 

Veres Imre polgármester: Megkéri, hogy jobban figyeljenek oda arra, hogy mi hova kerül 

lekönyvelésre, hogy a jövőben a tényleges adatok alapján kerüljön sor javaslattételre. 

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 megvitatni 

szíveskedjenek! 
 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

11/2013. (III.4.) önkormányzati határozat  

A szociális szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak véleményezése 

tárgyában  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális 

szolgáltatásért fizetendő intézményi térítési díjakkal kapcsolatos előterjesztést, és Nagydorog 

vonatkozásában Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az alábbiak szerint 

javasolja elfogadásra: 

 

étkeztetés 553,- Ft/nap 

házi segítségnyújtás 37,- Ft/óra 

idősek nappali ellátása  100,- Ft/nap 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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9/ A Nagydorog Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagydorogi Szivárvány Óvoda 

közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előerjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Veres Imre polgármester: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

kormányrendelet a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt 

költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban rögzíti. 

Ezt az irányító szervnek, azaz a nagydorogi képviselő-testületnek kell jóváhagyni. 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még 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,7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

12/2013. (III.4.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagydorogi Szivárvány Óvoda közötti 

munkamegosztási megállapodás jóváhagyása 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal és a Nagydorogi Szivárvány Óvoda közötti munkamegosztási 

megállapodást az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

10/ Az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előerjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §-ának (2) 

bekezdése alapján a fenntartó önkormányzat köteles meghatározni az: 

 óvoda kötelező felvételi körzetét, 

 óvodai jelentkezés módját, 

 óvodai jelentkezés időpontját, 

 óvoda napi, heti és éves nyitvatartási idejét, 

 indítható csoportok számát. 
 

dr. Sátor Vera jegyző: A kötelező felvételi körzet azt jelenti, hogy a körzetbe tartozó 

gyermekeket az intézmény köteles felvenni, de – amennyiben férőhelyei nem teltek be, akár 

más településekről is fogadhat gyermekeket. 
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Az óvodai jelentkezés időpontjára a jogszabály nem tartalmaz rendelkezést, viszont az erről 

szóló döntést a fenntartó által megszabott időpontot megelőzően legalább 30 nappal a 

fenntartó köteles azt nyilvánosságra hozni. 

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, 

vélemény nem hangzott el. 

 

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

szíveskedjenek! 

 

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

következő határozatot hozza: 

13/2013. (III. 4.) önkormányzati határozat 

az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Nagydorogi 

Szivárvány Óvoda fenntartói jogainak gyakorlója, a 2013/2014-es nevelési év vonatkozásában 

az intézményben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírtakat az alábbiakban 

határozza meg: 

1. az óvoda kötelező felvételi körzete: 

Kajdacs és Nagydorog közigazgatási területei. 

2. az óvodai jelentkezés módja: 

A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen szóban közölheti az 

óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, 

valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés 

alapján a gyermek adatait az óvodavezető az óvodai felvételi előjegyzési naplóban 

veszi nyilvántartásba. 

3. az óvodai jelentkezés időpontja: 

Kajdacs: 2013. május 6-7. 

Nagydorog: 2013. május 6-7. 

4. az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje: 

Kajdacs: egész évben minden héten naponta 7
30

-16
30

 

Nagydorog: egész évben minden héten naponta 6
45

-17
00

  

5. az indítható óvodai csoportok száma: 

Az alapító okirat 10.6. pontjában foglaltak szerint. 

Határidő: azonnal 
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a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az óvodai beiratkozás időpontjának 

nyilvánosságra hozására a jogszabályban foglaltak szerint 

Felelős: Veres Imre polgármester 

Hosnyánszki Jánosné óvodavezető 

 

 

11/ A Nagydorogi Szivárvány Óvoda óvodavezetői beosztásának ellátásra pályázat 

kiírása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

A napirendi pont nyilvános ülésen való tárgyalásához az Ad-Hoc Bizottság tagjai 

hozzájárultak, hozzájáruló nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Veres Imre polgármester: A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételével kapcsolatos döntésként fogadták el a Képviselő-

testületek a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítását. Az 

Alapító Okirat módosításával az intézmény Nagydorogi Szivárvány Óvodává alakult át. 

Ugyanezen előterjesztés alapján a Képviselő-testületek Hosnyánszki Jánosné 

óvodapedagógust bízták meg az Óvoda óvodavezetői feladatainak a 2012/2013. tanév végéig, 

2013. június 30. napjáig történő ellátásával.  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdés a) 

pontja aa) alpontja értelmében a köznevelési intézményben magasabb vezetői beosztásnak 

minősül a Képviselő-testület által adott intézményvezetői megbízás. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény  20/B. § (1) bekezdése úgy 

rendelkezik, hogy magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell 

kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki. A köznevelési intézmény 

intézményvezetői megbízásának feltételeit alapjaiban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (1) bekezdése szabályozza, az Nkt. 67. § (8) 

bekezdése szerint a benyújtott pályázat részét kell képeznie a vezetési programnak.  

Az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő előkészítő feladatokat  a 

székhely (gesztor) önkormányzat jegyzője látja el.  

A véleményezési határidőt (legalább harminc nap) kell biztosítani az intézmény alkalmazotti 

közössége. az óvodaszék, a szülői szervezet (közösség) számára. Emellett a Vhr. bekezdése 

szerint lehetővé kell tenni, hogy ezen időtartam alatt a vezetői programot a szakszervezet 

munkahelyi szerve, továbbá ha erre igényt tart, a pedagógus szakmai szervezet is 

véleményezze. 

A Vhr. 5. § (13) bekezdésében foglaltak szerint a pályázatot a véleményezési határidő leteltét 

követő harmincadik napot követő első képviselő-testületi ülésre kell benyújtani.  

Tekintve, hogy az Óvoda a Nagydorog - Kajdacs Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 

által fenntartott köznevelési intézmény, a pályázat kiírása, a pályázati eljárás lefolytatása, 

illetőleg a magasabb vezetői megbízás adása során alkalmazni kell a Társulási 

Megállapodásban foglaltakat is.  
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Kishonti János képviselő: Az Ad-Hoc Bizottság kikből áll. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Szakemberekből.  

 

Veres Imre polgármester: Javasolja Bosnyák Zoltánnét, Jantnerné Oláh Ilonát és Szabó 

Zoltánnét. 

 

Kishonti János képviselő: A képviselő-testületnek van rálátása a pályázatokra. 

 

Veres Imre polgármester: Igen. 

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

hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott 

el. 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. július 1-jéig rendelkezésre álló idő 

viszonylagos rövidségére tekintettel szíveskedjen kiírni az Óvoda vezetésének ellátására az 

óvodavezetői pályázatot! 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

14/2013.(III.4.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Szivárvány Óvoda óvodavezetői beosztásának ellátására pályázat kiírása 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – Kajdacs Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületével egyetértésben - a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) bekezdésében foglaltak 

alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1)-(4) bekezdése és 20/A. § (3) bekezdése, (5)-(8) 

bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 

(a továbbiakban: Vhr.) 5. § (5) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazásával, azoknak 

megfelelő tartalommal pályázatot ír ki a Nagydorog - Kajdacs Köznevelési 

Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nagydorogi Szivárvány Óvoda (a 

továbbiakban: Óvoda) óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére, az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.  

2. A pályázókat meghallgatja, illetőleg a pályázatokat véleményezi a pályázati határidő 

lejártát követő huszonegy napon belül a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a 

következő tagokból álló Ad-Hoc bizottság: 

 

 Bosnyák Zoltánné 

 Jantnerné Oláh Ilona 

 Szabó Zoltánné 

 

3. A Képviselő-testület az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő 

feladatok ellátásával a Vhr. 5. § (3) bekezdése alapján a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét (mint pályáztatót) bízza meg, egyúttal 
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felhatalmazza, hogy a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási 

feladatokat ellátó szerv (személyügyi központ, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal) 

internetes oldalán történő közzétételével egyidejűleg  

- Nagydorog Nagyközség Önkormányzata,  

- valamint Kajdacs Község Önkormányzata, mint a Nagydorog - Kajdacs Köznevelési 

Intézményfenntartó Társulásban részt vevő önkormányzat székhelyén,  

- az Óvoda feladat-ellátási helyein (székhelyén, tagintézményeiben, telephelyein) 

a helyben szokásos módon tegye közzé (álláshirdetés). Az álláshirdetés esetében meg 

kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján történő közzététel 

időpontját. 

4. A Képviselő-testület felkéri a pályáztatót, hogy gondoskodjon a Vhr. 5. § (4) 

bekezdése alapján a pályázati felhívásnak az Oktatási és Kulturális Közlönyben 

történő közzétételéről.  

5. A pályázat benyújtásának határideje a Kjt. 20/A. § (4) bekezdés c) pontja alapján a 

pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételtől 

számított harminc nap.  

6. A Képviselő-testület megbízza a pályázatót hogy a Vhr. 5.§ (9) bekezdése által 

megállapított véleményezési határidő megtartásával a köznevelési intézmény 

szakalkalmazotti értekezletével, az óvodaszékkel, az óvoda szülői szervezetével 

(közösségével) a pályázatokat (vezetési programot) ismertesse, megbízza továbbá, 

hogy tegye lehetővé ezen határidőn belül, hogy az intézményben működő 

szakszervezet, illetve a pedagógus szakmai szervezet kialakíthassa véleményét a 

vezetői programról, a véleményeket a megbízási jogkör gyakorlójával ismertesse, 

illetve tájékoztassa a megbízási jogkört gyakorlót, ha a jogosultak nem éltek a 

véleményezési, nyilatkozattételi jogukkal.  

7. A Képviselő-testület a pályázatokat a Vhr. 5.§ (13) bekezdésében foglaltak szerint a 

véleményezési határidő lejárta utáni harmincadik napot követő első testületi ülésén 

bírálja el.  

8. A Képviselő-testület a pályázati eljárást megismétli, ha az intézményvezetői feladatok 

ellátására kiírt pályázata nem vezetett eredményre, nem volt pályázó, vagy egyik 

pályázó sem kapott megbízást.  

 

Határidő: a határozatban – a vonatkozó jogszabályok alapján –megjelölt határidők 

megtartásával. 

Felelős: Veres Imre polgármester és dr. Sátor Vera jegyző, mint pályázató. 

 

 

12/ A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Veres Imre polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ának (1) 

bekezdése szerint az önkormányzatok, mint ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 

31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek 

készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nyilvános. 

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben 

szintén megfelelően szerepeltetni kell. 
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A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 

lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is 

lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás 

merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb 

változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

Jelen esetben az építési részt kell közbeszereztetni. 

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

véleménye. 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,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

15/2013. (III.4.) önkormányzati határozat 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervét a jelen előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

13/ Általános célú közmeghallgatás kitűzése. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A képviselő-testület 2013. évi munkaterve tartalmazta az 

általános célú közmeghallgatás kitűzését.  
 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében évente legalább egy alkalommal 

kötelező közmeghallgatást tartani. Ő az év végén gondolta a közmeghallgatást, mivel 

márciusban elvileg kétszer is sor kerül lakossági fórum megtartására. június 30-ig a 

Víziközmű Társulatnak is meg kell tartani a közgyűlését.  Úgy gondolja, hogy az elsődleges 

téma, úgyis a szennyvízberuházás lenne, melyre a fentiek alapján kétszer is adott lesz a 

lehetőség. 

 

Kishonti János képviselő: Az már későn van, korábbi időpontot javasolna. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Javasolja, hogy a nyári időszak végén kerüljön sor a 

közmeghallgatásra.  

 

Veres Imre polgármester: Javasolja, a 2013. október 7-e 17.00 órai időpontot. 
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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 alábbi határozati javaslat elfogadni 

szíveskedjenek. 
 

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

következő határozatot hozza: 

 

16/2013. (III. 4.) önkormányzati határozat 

Közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

2013. október 7-én 17.00 órakor általános célú közmeghallgatást tart – képviselő-

testületi üléssel egybekötve -. 

A közmeghallgatás helye: Sportcsarnok Klubhelyisége 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakról a 

lakosságot a helyben szokásos módon értesítse. 

Határidő: azonnal, a 2. pont vonatkozásában: a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 15 

nappal. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

14/ A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatályba lépésének 

értelmében a paksi székhelyű hulladékgazdálkodási társulás Társulási Megállapodásának 

néhány eleme módosításra, kiegészítésre szorul. 

A módosítási javaslatokat az 1. számú mellékletben található módosító okirat (a Társulási 

Megállapodás 3. sz. módosítása) tartalmazza. 

 

Kishonti János képviselő: A faluban sokan nem kaptak meghívót a lakossági fórumra, 

köztük Ő sem. 

Sok háztartásban nagyon kevés a hulladékszállítás, Miért kell abban az esetben is fizetni, ha 

nem kerül kihelyezésre a kuka. Helyezzenek az edényekre chipet és az alapján be tudják 

azonosítani, hogy melyik ingatlannál mennyi a tényleges szállítás.  

Nem fizetés esetén pedig mindjárt jön az adók módjára történő behajtás. 

 

Veres Imre polgármester: Adók módjára történő behajtás sokszor nem kivitelezhető.  

 

Kishonti János képviselő: Miért nem tudunk kiállni a faluért? 

 



 24 

Jankovics Lászlóné képviselő: A törvény kötelező, ő ezt tudomásul veszi. A másik oldal a 

szolgáltatás. Az a gyakorlat, akár a víz, villany, vagy gáz esetében, amennyi a felhasznált 

fogyasztás, annyit kell fizetni. Ő megérti, hogy az autónak ki kell jönnie akkor is ha minimális 

a szállítás. Nem megoldható, hogy csak kéthetente történjen? Ők 40 paksi embernek adnak 

munkát, plusz még ki kell mosni a műanyag dobozokat is, ami még a lakosság részére plusz 

költséget jelent. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A lakossági fórumon Ő maga kérdezte meg, hogy a 

kéthetente történő szállítás kivitelezhető - e. Hajdú János úrtól azt a választ kapta, hogy nem, 

kell a heti szállítás. 

 

Kishonti János képviselő: Az önkormányzat befizet egy csomó pénzt a társulásba, plusz a 

szállítás díját. Miért nem lehet ebben az esetben vidéki embereket is foglalkoztatni? 

 

Veres Imre polgármester: A lakossági fórumra kétszeri értesítés ment ki.  

Valóban az lenne a jó, hogy minél kevesebb legyen a költség. Ezért szükséges a szelektív 

hulladék gyűjtése is, mivel a későbbiekben csökkentheti a szolgáltatás díját. Mivel a Társulás 

az engedélyt nem kapta meg január 1-től, ezért a január-februári hulladékszállítást az 

önkormányzat finanszírozza, ez némi segítséget jelent a lakosságnak. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A törvényhozók sem tévedhetetlenek, van országgyűlési 

képviselője is Nagydorognak. Fel lehetne kérni, hogy nézzen utána, hogy milyen törvény 

született. 

 

Veres Imre polgármester: A következő Kistérségi ülésen javasolni fogja. 

 

Kishonti János képviselő: Ezt nem jövőre kell megoldani, hanem most, és nem mindjárt 

ijesztgetni kell az embereket. 

 

Sági János képviselő: Lehetőség van az edényekre  történő matricák kihelyezésére is. 

Ez alapján tudná a szolgáltató, hogy hány alkalommal kell elszállítani a szemetet. 

 

Veres Imre polgármester: Utánanéznek a lehetőségeknek. 

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 előterjesztésnek és a mellékelt Társulási 

Megállapodás 3. számú módosításának megfelelően a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek!  

 

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

következő határozatot hozza: 
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17/2013. (III. 4.) önkormányzati határozat 

A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paks és Környéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 3.sz. 

módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja, felhatalmazza a polgármestert az 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

15/ Egyebek. 

 

Veres Imre polgármester: Az alpolgármester asszonynak az volt a javaslata a másik két 

szolgáltatót is meg kellene hívni, és meghallgatni a szennyvíz üzemeltetésre vonatkozó 

ajánlatokat. 

A szennyvíz csatornázás március 30-ig elkészül azon a pár szakaszon, ami még visszavan. A 

rákötés vonatkozásában a lakosság értesítésre kerül, továbbá már a mai testületi ülésen is 

elhangzott, hogy lakossági fórum összehívására kerül sor. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A kivitelező fog rákötni? 

 

Veres Imre polgármester: Nem, csak ellenőrizni. 

 

Kishonti János képviselő: Fakitermelés. Az önkormányzat vagyonának értékesítése a 

képviselő-testület hatásköre.  

 

dr. Sátor Vera jegyző: Emlékezete szerint 1 millió forint felett. 

 

Veres Imre polgármester: Kajdacs- Nagydorog határában történt fakitermelés, útként 

nyilvántartott területről van szó. A kitermelést megelőzően felhívták az Erdőfelügyelőséget, 

ahonnan azt a választ kapták, hogy mivel külterület és nem erdőként van nyilvántartva nem 

engedélyköteles. 

Magát a kitermelést Fehér László vállalkozó végezte el. 30 m³ fa került beszállításra az 

önkormányzathoz, melyet ő maga ellenőrzött. 

A fát a Hivatal fűtésére használják fel. 

 

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

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

nyilvános ülését 17.35 órakor befejezettnek nyilvánítja.  

 

Kmft. 

 

 

 

        Veres Imre     dr. Sátor Vera 

               polgármester          jegyző  


