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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: 

 

 

19/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat  

üzletrész vásárlása a Mezőföldvíz Kft-ben  
20/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat  

bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése a 

Mezőföldvíz Kft-vel  
21/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat  A Nagydorog-Kajdacs Köznevelési 

Intézményfenntartó Társulás 

megszüntetése, és a Nagydorogi 

Szivárvány Óvoda alapító okiratának 

módosítása 

22/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat  JETA-34-2012 azonosítószámú pályázat 

kapcsán módosítás iránti kérelem 

benyújtása a Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítványhoz 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. március 26-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

 

 

Jelen vannak: Veres Imre polgármester, 

   Böndörné Jaksa Judit alpolgármester 

Hosnyánszki Jánosné, 

Jankovics Lászlóné, 

Kishonti János, 

Sági János, 

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

 

Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

 

 

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

megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.  Javasolja a napirendi pont elfogadását. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

1/ Döntés a szennyvízcsatorna üzemeltetőjének személyéről. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Szóbeli előterjesztés) 

 

2/ A Nagydorog-Kajdacs Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntetése, 

és a Nagydorogi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása.  

( Írásos előterjesztés) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 
3/ JETA-34-2012 azonosítószámú pályázat kapcsán, módosítás iránti kérelem 

benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 

 

1/ Döntés a szennyvízcsatorna üzemeltetőjének személyéről 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Szóbeli előterjesztés) 

 

Veres Imre polgármester: A Paksi és Szekszárdi Víziközmű szolgáltatásról a szóbeli 

tájékoztatók óta bővebb információval nem rendelkezünk. 

A DRV Vízmű Zrt-é Siófok, a mai napon email-ben az alábbiakról tájékozatta az 

önkormányzatot. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásról szóló, 2013. 02.27-én megjelent 58/2013-as Korm. rendelet 32. §(2) 

bekezdésében szereplő kikötések alapján társaságunknak nem áll módjában ajánlatot tenni 

Nagydorog település szennyvíz rendszerének és szennyvíztisztító telepének működtetésére 

vonatkozóan. Ugyanis a hivatal nem mérlegelheti az egymással földrajzilag össze nem függő 

ellátási területek közötti távolságnak az üzemeltetés hatékonyságára gyakorolt hatását, 

amennyiben a különálló ellátási területek egymáshoz legközelebb eső települései közúton, a 

belterületi határaiktól számítottan 40 km-t meghaladó távolságra fekszenek. 

A Víziközmű szolgáltatásnál az engedélyhez 150000 lakosságállomány szükséges. Ez 

Szekszárd esetében ezidáig 173000; Paks esetében 97000, természetesen mindkét esetben az 

önbevallásuk szerint. A 40 km-es távolság mindegyiknél belefér. 

Belépés Paks esetében: 157000,- Ft. 

Szekszárd esetében: 137000,- Ft+ éves díj, ami 40-50 Ft/lakos. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Megállapításra kerülnek a díjak, majd jön a választás, új 

törvények. 

 

Kishonti János képviselő: 40 km-es távolság, a legszélső településtől számított 40 km? 

 

Veres Imre polgármester: A legutolsó település, amelyen a szolgáltató szolgáltat, annak a 

település vége táblájától a közúton a mi településünk vége tábláig számított távolság. 

 

Kishonti János képviselő: Ha most nem születik döntés, akkor mi történik? 

Fél évet várni kell? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen, ha társuláshoz akarunk csatlakozni. 

 

Veres Imre polgármester: Összességében 25-30 szolgáltatót akarnak országos szinten 

kijelölni. 

 

Kishonti János képviselő: Mindenesetre azért a korábban elhangzott tájékoztatók alapján 

mérlegeljük azt is, hogy ki milyen feltételeket biztosítana. 

 

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 határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

19/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 

üzletrész vásárlása a Mezőföldvíz Kft-ben  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaságban (Cg. 17-09-

001805, székhely: 7030 Paks, Kölesdi út 46., képviseli: Csapó Sándor ügyvezető) a 

nagydorogi felhasználói egyenértékenként (1050 fogyasztói egyenérték) 150,- Ft, 

összesen 160.000,- Ft, azaz Egyszáz-hatvanezer forint értékű üzletrészt vásárol.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 

üzletrész adásvételi szerződés aláírására, továbbá az önkormányzat gazdasági 

társaságban történő képviseletére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

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

szíveskedjenek! 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

20/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 

bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése a Mezőföldvíz Kft-vel  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 16. §-ának (6) bekezdése alapján úgy dönt, 

hogy a KEOP 1.2.09-11-2011-0020 számú pályázati beruházásban megvalósuló, a 

bérleti-üzemeltetési szerződés mellékletében felsorolt szennyvízelvezető víziközművei 

üzemeltetésére a Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(Cg. 17-09-001805, székhely: 7030 Paks, Kölesdi út 46., képviseli: Csapó Sándor 

ügyvezető) az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal bérleti-üzemeltetési 

szerződést kíván kötni.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 

bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására, azzal, hogy arra akkor kerülhet sor, ha az 

önkormányzat és a Mezőföldvíz Kft. közötti üzletrész adásvételi szerződés alapján az 

önkormányzat a Kft. tulajdonosává vált. 
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3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a vízszolgáltatást biztosító 

víziközmű hálózatot jelenleg üzemeltető Dunaág Kft. a szolgáltatás ellátására a 

vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint nem minősülne alkalmasnak, úgy a 

jövőben a víziközmű hálózat üzemeltetését szintén a Mezőföldvíz Kft-vel kötendő 

bérleti üzemeltetési szerződés keretében kívánja megoldani. 

Határidő: a 2. pontban foglaltak szerint, 1. és a 3. pont tekintetében: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

2/ A Nagydorog-Kajdacs Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntetése, 

és a Nagydorogi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény értelmében az önkormányzatok 2013. június 30-ig kötelesek 

felülvizsgálni a törvény hatályba lépése előtt megkötött társulási megállapodásaikat. 

Nagydorog és Kajdacs önkormányzatai között hatályban van a Nagydorog-Kajdacs 

Köznevelési Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása, mely nem felel meg az új 

törvényi követelményeknek, azaz nem rendelkezik jogi személyiséggel. Előzetes szándékok 

alapján a polgármesterek úgy döntöttek, hogy ezen társulás megszüntetését terjesztik a 

képviselő-testületek elé, ennek megfelelően 2013. július 1. napjától mindkét önkormányzat 

önállóan kívánja ellátni az óvoda nevelés feladatát, melyhez külön-külön is rendelkeznek a 

szükséges feltételekkel. 

Mivel ez a döntés egyben a köznevelési intézmény átszervezésével is jár, így a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény értelmében legkésőbb tárgyév május 31-ig módosítani szükséges 

a Nagydorogi Szivárvány Óvoda alapító okiratát a kajdacsi tagintézményre való utalások 

törlésével, míg a kajdacsi önkormányzatnak a tagóvoda kiválása miatt egy teljesen új 

költségvetési szervet kell alapítania.  
 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az erről való döntést megelőzően ki kell kérni 

az alábbiak véleményét: 

 

a) az intézmény alkalmazotti közössége, 

b) az óvodaszék,  

c) a szülői szervezet. 
 

A véleménykérés megtörtént, eredmény a következő: 

 

az intézmény alkalmazotti közössége - az átszervezést támogatja. 

a szülői szervezet - az átszervezést támogatja. 

Óvodaszék nem működik. 

 

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

véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
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Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

21/2013. (III.26.) önkormányzati határozat 

A Nagydorog-Kajdacs Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntetése, és a 

Nagydorogi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nagydorog és 

Kajdacs” Közoktatási Intézményi Társulást az előterjesztés mellékletét képező 

megállapodás szerint 2013. június 30. napjával megszünteti.   

2. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorogi 

Szivárvány Óvoda 4. módosító okiratát az előterjesztés mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

3/ JETA-34-2012 azonosítószámú pályázat kapcsán, módosítás iránti kérelem 

benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2012. évben sikeres 

pályázatot nyújtott be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a 

szennyvízberuházás önrészének kiegészítésére. Az Alapítvány 30.000.000 Ft támogatást ítélt 

meg. 

A szennyvízprojekt költségvetése 15.708.000 Ft nem elszámolható költséget tartalmaz a 

közutak helyreállítására, mely összeg várhatóan jóval magasabb lesz a Támogatási 

Szerződésben megállapítottól. 

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány lehetőséget biztosít arra, hogy a már 

megnyert támogatást a projekt nem támogatott részére használjuk fel, azonban ehhez egyedi 

módosítás iránti kérelem beterjesztése szükséges.  

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, 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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22/2013. (III.26.) önkormányzati határozat 

 

JETA-34-2012 azonosítószámú pályázat kapcsán módosítás iránti kérelem benyújtása a 

Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata egyedi támogatási kérelmet nyújt be a Jövőnk 

Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz JETA-34-2012 azonosítószámú pályázata kapcsán, 

azért hogy a már megnyert támogatás a beruházás nem elszámolható költségeire is 

felhasználható legyen. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a benyújtással kapcsolatos adminisztratív 

teendők elvégzésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

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

testületi ülést 15.30 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

 

  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


