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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: 

 

 

46/2013. (VI. 27.) önkormányzati határozat  
A Nagydorogi Szivárvány Óvoda 

óvodavezetőjének kinevezése 

47/2013. (VI. 27.) önkormányzati határozat  
A Mezőföldvíz Kft. társasági 

szerződésének módosítása 

48/2013. (VI. 27.) önkormányzati határozat  
A polgármesteri költségtérítés mértékének 

módosítása 

49/2013. (VI. 27.) önkormányzati határozat  A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 

azonosítószámú Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása 

elnevezésű projekt kapcsán a Magyar Közút 

Zrt. kezelésében lévő állami tulajdonú utak 

helyreállítására kiírt közbeszerzési eljárás 

során az ajánlattételi határidő módosítása   

50/2013. (VI. 27.) önkormányzati határozat  Szándéknyilatkozat a Duna-Sió menti 

Vízitársulatból történő kiválás tárgyában 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Nagydorog Nagyközség Önkormányzata tanácskozóterme 

Nagydorog, Kossuth L.u. 81. 

 

 

Jelen vannak: Veres Imre polgármester, 

   Hosnyánszki Jánosné, 

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 5 fő jelen van. Böndörné Jaksa Judit alpolgármester és 

Jankovics Lászlóné képviselő távolmaradását előzetesen bejelentette. Javasolja a napirendi 

pont elfogadását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

1/ A Nagydorogi Szivárvány Óvoda óvodavezetőjének kinevezése.  

( Írásos előterjesztés) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2/ A Mezőföldvíz Kft. társasági szerződésének módosítása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3/ A polgármesteri költségátalány mértékének módosítása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 
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4/ A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0020 azonosítószámú Nagydorog Nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kapcsán a 

Magyar Közút Zrt. kezelésében lévő állami tulajdonú utak helyreállítására kiírt 

közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi határidő módosítása.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5/ Kiválási szándéknyilatkozat megtárgyalása a Duna-Sió menti Vízitársulatból 

( 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 Nagydorogi Szivárvány Óvoda óvodavezetőjének kinevezése.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Az érintett nyilvános ülésen történő kinevezéséhez  hozzájárult. Nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

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 – a köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 

CLXXXVIII. törvény 2. § (5) bekezdése által adott külön felhatalmazás alapján –  

Hosnyánszki Jánosné óvodapedagógust bízták meg az Óvoda óvodavezetői feladatainak a 

2012/2013. tanév végéig, 2013. június 30. napjáig történő ellátásával.  

Tárgyhó márciusában az önkormányzatok kiírták a pályázatot ezen állás betöltésére. A 

pályázati határidő lejárt 2013. május 15-én. A pályázati kiírásra egy pályázó, a jelenlegi 

óvodavezető jelentkezett. 

A pályázót 2013. június 3-án meghallgatta az erre a célra létrehozott Ad Hoc Bizottság, illetve 

határidőben véleményezte a szülői munkaközösség és az alkalmazotti közösség, akik 

mindannyian támogatták a pályázó megbízását. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Szakmailag nagyon precízen felépített pályázat, mely tele van 

ésszerű ötletekkel. Bízzunk benne, hogy mindezt sikerül is megvalósítani. 

 

Kishonti János képviselő: Kitartást és minden jót kíván a munkájához. 

 

Sági János képviselő: Ezidáig is kiválóan végezte a Márti a munkáját. Biztos benne, hogy jó 

kezekbe lesz a vezetés. Az óvodai nevelés nagyon meghatározó a gyerekek életében. 
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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. 
 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Nem kíván részt venni a szavazásban. 

 

Veres Imre polgármester: Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatot 

meghozni szíveskedjen! 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

46/2013.(VI.27.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Szivárvány Óvoda óvodavezetőjének kinevezése 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - Kajdacs Község 

Önkormányzata Képviselőtestületének  egyetértésével - Hosnyánszki Jánosné 7044 

Nagydorog, Gábor Áron u. 19. szám alatti lakost 2013. július 1. napjától számított öt 

év határozott időtartamra (azaz 2018. június 30-ig)  

megbízza 

a Nagydorogi Szivárvány Óvoda óvodavezetői munkakörének betöltésével. 

2. A Képviselő-testület az óvodavezetőt 2013. július 1-től – változatlanul -  besorolja az 

„F” fizetési osztály 12. fizetési fokozatába. Illetményét besorolásának, továbbá 

magasabb vezetői megbízásának megfelelően, 200 % vezetői pótlék alkalmazásával 

határozza meg. 

 

Határidő: 2013. július 1. 

Felelős: Veres Imre polgármester  

 

 

2/ A Mezőföldvíz Kft. társasági szerződésének módosítása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Folyamatban van az illetékes hatóság előtt a Mezőföldvíz Kft. 

üzemeltetési engedély ügye. Ehhez szükséges a társasági szerződés mellékelt módosítása. 

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

véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen! 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

47/2013.(VI.27.) önkormányzati határozat 

A Mezőföldvíz Kft. társasági szerződésének módosítása 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőföldvíz Kft. társasági 

szerződését az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint módosítja, felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester  

 

 

3/ A polgármesteri költségátalány mértékének módosítása.  

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester : átadja a szót a PÜB elnökének. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A polgármestert, választása szerint költségátalány illeti 

meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester 

illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. Ha a polgármester kéri a 

költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület a következő ülésén 

köteles határozni.  

A polgármester megválasztását követően kérte a költségtérítés megállapítását, részére a 

képviselő-testület az alakuló ülésén az illetménye 30%-ának megfelelő összeget állapított meg 

költségtérítésként. Az önkormányzat forráshiányára tekintettel a polgármester azt kérte, hogy 

2011. március 1-jétől részére a 72/2010. (X.18.) önkormányzati határozattal megállapított 

költségtérítés összegét illetménye 20%-ában szíveskedjen meghatározni a képviselő-testület. 

Most, hogy az önkormányzat forráshiánya megszűnt, a képviselői tiszteletdíjak 

visszaállítására is sor került,– Polgármester Úr kérésének megfelelően – javaslom 

költségátalányának az eredeti 30%-os összegben történő meghatározását. 

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

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

 

Veres Imre polgármester : nem kíván részt venni a szavazásban. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: 

 

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

szíveskedjenek! 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 



 7 

48/2013. (VI. 27.) önkormányzati határozat  

a polgármesteri költségtérítésének mértékének módosításáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2011. (II.28.) 

önkormányzati határozat 2. pontját 2013. július 1. napjától az alábbiak szerint módosítja: 

„A Képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. §-ának (2) 

bekezdésében foglaltak alapján a polgármester költségátalányát az 1. pontban meghatározott 

illetmény 30 %-ában, azaz  havi 127.545,- Ft-ban állapítja meg, az ehhez szükséges fedezetet 

a 2013. évi költségvetésében biztosítja.” 

 

Határidő: azonnal, de a határozat rendelkezéseit 2013. január 1. napjától alkalmazni kell 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

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

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kapcsán a 

Magyar Közút Zrt. kezelésében lévő állami tulajdonú utak helyreállítására kiírt 

közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi határidő módosítása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

38/2013. (V.27.) önkormányzati határozatával közbeszerzési eljárást írt ki a 

szennyvízberuházás kapcsán a Magyar Közút Zrt. kezelésében lévő állami tulajdonú utak 

helyreállítására. 

 

A Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottsága hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot, 

emiatt az ajánlattéti határidőt 2013. július 2-ről 2013. július 5-re szükséges módosítani. 

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 az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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49/2013. (VI.27.) önkormányzati határozat 

 

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

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kapcsán a Magyar 

Közút Zrt. kezelésében lévő állami tulajdonú utak helyreállítására kiírt közbeszerzési 

eljárás során az ajánlattételi határidő módosítása   

 

 

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

2011-0020 azonosítószámú Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kapcsán, a Magyar Közút Zrt kezelésében lévő 

állami tulajdonú utak helyreállítására kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

határidejét 2013. július 5 11.00 órára módosítja. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adminisztratív teendők lebonyolítására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

5/ Kiválási szándéknyilatkozat megtárgyalása a Duna-Sió menti Vízitársulatból 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Veres Imre polgármester: Paks Város Polgármestere a mai napon azzal kereste meg a járás 

önkormányzatait, hogy tekintettel a Duna-Sió menti Vízitársulat működésével kapcsolatos 

számos panaszra, a járás területét lefedve az itteni földtulajdonosok – kiválva a jelenlegi 

vízitársulatból- alakítsanak egy újat, ami majd elvégzi a szükséges munkálatokat. 

A Vízitársulat májusban úgy döntött, hogy július 31-ig egyeztetnek az érintett települések 

kiválási szándékáról és azok közigazgatási területével szűkítik saját érdekeltségi területüket. 

Paks Város Polgármestere kérte, hogy – amennyiben a járás képviselő-testületei úgy 

döntenek- mihamarabb jelezzék támogatásukat felé, az új társulat szervező munkáinak 

megkezdése érdekében. 

Tudni kell, hogy 2012. októberében a képviselő-testület elviekben már támogatta a kiválást. 

Az önkormányzat egyébként a teljes belterületével tagja a társulásnak, így komoly erőt 

képvisel. 

Mivel valóban számos panasz érkezett a gazdálkodók részéről, azt javaslom, fogadjunk el 

szándéknyilatkozatot a kiválás kérdésében. 

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

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

 

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 5  igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

50/2013. (VI. 27.) önkormányzati határozat 

szándéknyilatkozat a Duna-Sió menti Vízitársulatból történő kiválás tárgyában 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 

önkormányzat Duna-Sió menti Vízitársulatból történő kiválását, valamint a paksi járás 

területét lefedő vízitársulat megalakulásában részt kíván venni.  

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozatáról Paks Város 

Polgármesterét értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Veres Imre polgármester: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség e-mailban megküldte a támogatási intenzítás változását a szennyvíz 

vonatkozásában. 

A támogatás mértéke 84,809393 %-ról, 94,537539 %-ra módosult, de ebben nincs bent az út 

javítása. 

 

Továbbá tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy dr. Sátor Vera jegyző munkaviszonya a 

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2013. június 30-val megszűnik. Július 1-től a 

Paksi Polgármesteri Hivatal aljegyzője lesz. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Megköszöni a képviselő-testületnek a támogatást és a bizalmat. 

Nagyon szeretett itt dolgozni, mindig jó szívvel fog visszagondolni az elmúlt öt évre. 

 

Veres Imre polgármester: A képviselő-testület nevében ő is köszöni a jegyző munkáját és 

sok sikert kíván az új helyen. 

  

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

testületi ülést 15.50 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

 

  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


