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Jegyzőkönyv 
 
 
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. január 28. napján 17.00 órakor 
kezdődő rendes, nyílt testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Tóth Edina Kitti  polgármester 
  
 Kernuszné Janás Rita képviselő 
 Szőcsné Dr. Nagy Ilona képviselő 
                                      ifj. Simon Mihály                           képviselő 
 
 Szafner József jegyző 
 dr. Ladányi Zsigmond                    aljegyző 
  
 Tóth Zoltánné                                 pénzügyi vezető 
                                      Horváth Józsefné                           élelmezésvezető 
  
Tóth Edina Kitti polgármester:  
Köszöntöm a mai testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a testület 4 fővel 
határozatképes. A napirendi pontokat a meghívó szerint javaslom elfogadni, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a 2. napirendi pont kiegészül a KEOP Új Széchenyi terv keretében az 
energetika fejlesztésre pályázat benyújtásával. A szociális célú tűzifa támogatás helyi 
szabályairól rendeletet kell alkotnunk, ezt követően pótlólag egy napirendi pont felvételét 
javaslok, hogy az ezzel kapcsolatos kérelmek elbírálására kinek legyen hatásköre. Van egyéb 
napirendi pontra javaslat? Amennyiben nincs, aki a módosítási javaslattal kiegészített napi-
rendi pontokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 4 igen 
szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 
 

Napirendi pontok 
 

1. Az Önkormányzat 2013. évi munkatervének megalkotása 
2. KEOP Új Széchenyi terv keretében az energetika fejlesztésre pályázat benyújtása, 

valamint a pályázathoz szükséges önerő támogatásra pályázat benyújtása 
3. Döntés a testvértelepülési pályázat benyújtásáról, az önkormányzatot érintő önerőről 
4. Az iskola állami működtetésével kapcsolatos vagyonszerződés tárgyalása 
5. Szándéknyilatkozat Süpplingen településsel „Testvértelepülési Együttműködési Meg-

állapodás” megkötésére 
6. Az önkormányzat és a házi orvos között feladat ellátási megállapodás tárgyalása, jó-

váhagyása 
7. Rendeletalkotás szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
8. Szociális célú tűzifa támogatás elbírálás hatáskör átruházása  
9. Vegyes ügyek 

 
1. napirendi pont: 

Az Önkormányzat 2013. évi munkatervének megalkotása 
 
Tóth Edina Kitti polgármester:  
Első napirendi pont a képviselő-testület 2013. évi ülés és munkaterve. A tervet mindenki elő-
zetesen írásban megkapta és megismerhette. 
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Szafner József körjegyző: 
A munkatervben azok a feladatok lettek meghatározva, amelyek jogszabályi kötelezésen, vál-
lalt kötelezettségen vagy önként vállalt feladaton alapulnak. Így a költségvetési gazdálkodás-
hoz kapcsolódó munkák; a belső ellenőrzés megszervezése és annak megállapításainak ösz-
szegzése; a közbeszerzés éves értékelése; a közmeghallgatás; lakossági kapcsolattartás és a 
lakossági rendezvények szervezése szerepel benne. Júliusra nem terveztünk ülést a nyári sza-
badságolásokra tekintettel. Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 
munkatervet a beterjesztett formában szíveskedjen megvitatni és elfogadni. 
 
Tóth Edina Kitti polgármester:  
Kinek van kérdése, hozzászólása ehhez a napirendi ponthoz. Mivel kérdés, se hozzászólás 
nincs, szavazásra bocsájtom az előterjesztést Aki a 2013. évi munkatervvel egyetért, kézfel-
tartással jelezze. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 
munkatervet jóváhagyásra vonatkozó javaslatot. 
 

Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének 
1/2013. (I.28.) önkormányzati határozata  

 
Dudar  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  2013. évi képviselő-testületi ülés 
munkatervét az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
64/2011.(IX.02.) sz. rendeletének 11. § (1-3) bekezdése alapján, elfogadja. Utasítja a 
polgármestert, hogy a munka és ülésterv nyilvánosságra tételéről gondoskodjon. (1. sz. 
mell.)  
 
Felelős: Tóth Edina Kitti - polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 

2. napirendi pont: 
 

KEOP Új Széchenyi terv keretében az energetika fejlesztésre pályázat benyújtása, valamint a 
pályázathoz szükséges önerő támogatásra pályázat benyújtása 

 
Tóth Edina Kitti polgármester:  
A második napirendi pontunkkal kapcsolatban kiemelném, hogy egy olyan beruházásról van 
szó, amely majd az önkormányzat vagyonát fogja gyarapítani. Az önerő mértéke 15 %, amely 
érint bennünket és ugye a vagyoni növekedés a tényleges 100%. Az épületeinket érintő eset-
leges átalakítások, munkálatok egyértelműen értéknövekedést eredményeznének. Nagyon 
fontos szempont, hogy a jövőre nézve egy ilyen átalakítás sokkal energiatakarékosabb műkö-
dést jelentene, ami szintén igen magas költség megtakarítást eredményezhetne.  
 
Van-e kérdés, hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, aki támogatja pá-
lyázat benyújtását az önerő összegével kapcsolatban, kézfeltartással szavazzon. Megállapí-
tom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot. 
 

Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének 
2/2013. (I.28.) önkormányzati határozata  

 
    Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázati anyagát a 
KEOP-2012-5.5.0/B pályázati felhívásra . 
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- A megvalósítási helyszínek pontos címe, helyrajzi száma: 
- 8416 Dudar, Rákóczi u. 19. Hrsz.: 1. 
- 8416 Dudar, Hunyadi u. 13. Hrsz.: 680/1 
- 8416 Dudar, Hunyadi u. 13. Hrsz.: 680/2 
- A projekt megnevezése: Épületenergetikai projekt Dudar Község középületeiben 

 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:  Bruttó 277.134.726.- Ft, azaz 

Kettőszázhetvenhétmillió-egyszázharmincnégyezer-hétszázhuszonhat forint 
 

- A teljes beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsé-
ge:  bruttó 277 134 726.-Ft. 

 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 15%-a, azaz  41.570.208.- 

Ft. 
 

- Az önkormányzat a saját erőt az alábbi táblázatban megadott ütemezés szerint 
biztosítja:  

 
                                       Saját forrás összege (Ft) Összesen (Ft) 

2013 2014  
15.315.691 26.254.516 41.570.207 

KEOP forrás összege (Ft)   
2013 2014  

86.788.918 148.775.601 235.564.519 
Projekt teljes összege (Ft)  

2013 2014  
102.104.609 175.030.117 277.134.726 

EU Önerő Alap Támogatási összeg (saját forrás 100%-a) (Ft)  
2013 2014  

15.315.691 26.254.516 41.570.207 
 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. 
 
A testület megbízza polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
 

 
Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester 
Határidő: 2013. 02. 08. 
 
 
Tóth Edina Kitti polgármester:  
Ugyanehhez a napirendi pontunkhoz kapcsolódik, hogy lehetőség van az önerő fedezetére is 
pályáznunk az EU Önerő alaphoz. Tekintettel arra, hogy lehetőség van az önerő teljes mérté-
kére pályázni, ezért javaslom, hogy ezt célozzuk meg, aztán az elbírálók majd eldöntik, hogy 
milyen támogatást kapunk.  
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Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki támogatja pályázat benyújtását az önerő 
támogatással kapcsolatban, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 4 igen 
szavazattal, egyhangúan támogatta a javaslatot. 
 
 

 
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének 

3/2013. (I.28.) önkormányzati határozata  
 
Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát az EU Önerő 
Alapra, KEOP-2012-5.5.0/B számú projekt saját erejének 100 % arányú kiegészítésére, a 
maximálisan igényelhető 41.570.207,- Ft összegre. Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok aláírására 

- A megvalósítási helyszínek pontos címe, helyrajzi száma: 
- 8416 Dudar, Rákóczi u. 19. Hrsz.: 1. 
- 8416 Dudar, Hunyadi u. 13. Hrsz.: 680/1 
- 8416 Dudar, Hunyadi u. 13. Hrsz.: 680/2 
- A projekt megnevezése: Épületenergetikai projekt Dudar Község középületeiben 

 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:  Bruttó 277.134.726.- Ft, azaz 

Kettőszázhetvenhétmillió-egyszázharmincnégyezer-hétszázhuszonhat forint 
 

- A teljes beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsé-
ge:  bruttó 277 134 726.-Ft. 

 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 15%-a, azaz  41 570 208.- 

Ft. 
 

- Az önkormányzat a saját erőt az alábbi táblázatban megadott ütemezés szerint 
biztosítja:  

 
                                       Saját forrás összege (Ft) Összesen (Ft) 

2013 2014  
15.315.691 26.254.516 41.570.207 

KEOP forrás összege (Ft)   
2013 2014  

86.788.918 148.775.601 235.564.519 
Projekt teljes összege (Ft)  

2013 2014  
102.104.609 175.030.117 277.134.726 

EU Önerő Alap Támogatási összeg (saját forrás 100%-a) (Ft)  
2013 2014  

15.315.691 26.254.516 41.570.207 
 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. 
 
A testület megbízza polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
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Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester 
Határidő: 2013. 10. 01. 
 
 

3. napirendi pont: 
 

Döntés a testvértelepülési pályázat benyújtásáról, az önkormányzatot érintő önerőről 
 
Tóth Edina Kitti polgármester:  
Szintén egy pályázat, de emlékeztetem a testületet, hogy létezik egy olyan általános dönté-
sünk, amely arról szól, hogy amennyiben van egy pályázat akkor, próbálkozunk, a lehetőséget 
igyekszünk megfogni. Korábban döntés született a testvértelepülési kapcsolatok fenntartásá-
ról, éves találkozók megszervezéséről, ifjúsági, felnőtt és vezetői megbeszélésekre. Minden 
évben máshol kerülnek ezek a rendezvények megtartásra. Ebben az évben Dudaron  07. 13 – 
20 között lesz az ifjúsági tábor. Ezzel kapcsolatos ez a pályázat, melynek címe: Válasszuk 
Európát. Tekintettel arra, hogy a fiataloknak feladatot is jelent az a rendezvény, ezért úgy 
gondolom, hogy ebben az esetben ők hozzájárulást ne fizessenek. A pályázat beadási határ-
ideje 2013. 02. 01. A program kész, határozat után benyújtható. A pályázat költségvetési ter-
vezete tartalmazza a német és francia partnerek ide utazásának támogatását, a belföldi utazás 
költségét, tolmácsolási feladatot, étkezés és szállás költségeit, valamint az adminisztratív esz-
közöket, így egy számítógép beszerzését is. Igazából amire lehetőséget adott a kiírás az elké-
szített pályázatunk mindenre ki is tér. Természetesen az ideutazó partnerek az ideutazásuk 
költségének önerő részét maguk egészítik ki, ez Dudarnak nem kerülhet pénzébe. 
Elnyert támogatás esetén az önerő mértéke 25 %. Örvendetes, hogy az önerő részét képezi 
majd az önkéntes tevékenység értéke, tehát ezzel forintálisan lesz kevesebb a bennünket érin-
tő rész. Ez összesen több százezer forintot jelenthet. A tervezett költségvetés 26.970,- euro. 
Ennek az összegnek 25 %-a: 6743 euro, amiből az ideutazás költségének önereje 2.500 euro. 
Terveink szerint a Dudart érintő önrész 1.200,-eFt, a francia német önerő 700 eFt körül lesz.  
 
Kernuszné Janás Rita: Ha nem nyer a pályázat, akkor mennyi lesz az önrészünk? 
 
Tóth Edina Kitti polgármester : Ebben az esetben egy csökkentett programmal kb. 600 eFt. 
lesz az önkormányzatunkat érintő összeg. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? 
Amennyiben nincs, aki támogatja pályázat benyújtását, valamint az említett mértékben az 
önerő biztosításával egyet ért, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 4 igen 
szavazattal, egyhangúan támogatta a javaslatot. 
 

Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének 
4/2013. (I.28.) önkormányzati határozata  

 
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be „Válasszuk Euró-
pát” testvértelepülési kapcsolatok ápolására, ifjúsági tábor költségeinek támogatásra. A 
tervezett költségvetés 26.970 euro, a pályázott összeg 20.227 euro. Az önkormányzatot 
terhelő 6.743 euro önrészt biztosítja a testület azzal, hogy ez az összeg  a partnerek  ide-
utazásának költségeinek partnereket terhelő 2.500,- euro részével, valamint az elvégzett 
önkéntes tevékenység értékével csökken 

 
Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester 
Határidő: 2013. 02. 01. és folyamatos 
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4. napirendi pont: 
 

Az iskola állami működtetésével kapcsolatos vagyonszerződés tárgyalása 
 
Tóth Edina Kitti polgármester:  
A kérdéssel kapcsolatos írásbeli tájékoztatást mindenki előzetesen írásban megkapta és meg-
ismerhette. Kérem a jegyző urat egészítse ki az előterjesztést. 
 
Szafner József jegyző: Az önkormányzatnak már létező szerződése van a KIK-kel, az iskola 
átvételével kapcsolatban, amely kitér a személyi állománnyal, feladatellátással, vagyonkezelői 
jogosultsággal kapcsolatos kérdések rögzítésére. Az infrastruktúra és az épület átadásának 
menetének kiegészítő állomása ez a szerződés. Lényege, hogy a vagyon az önkormányzat 
tulajdona és a – különösen a jelentős  100 eFt értékű vagyontárgyak  megóvása biztosított 
legyen. A közüzemi díjak rendezését, a költség megosztás adminisztratív hátterét is tartalmaz-
za e szerződés.  
Az iskolánál a megtermelt energia természetesen beszámolásra kerül a KIK-nél. A korszerűsí-
téssel kapcsolatban a fűtés, világítás költségeinek csökkentése kívánatos. Ezek állami pályá-
zati támogatása, önkormányzati feladatként valósulnak meg. A technikai kiszolgálást a két 
átvett technikai személyzet valósítja meg, ha egyéb feladatok is felmerülnek akkor, ezt utóla-
gos számlázással a KIK megtéríti, nekünk ezt meg kell előlegezni. Az utca, kapu behajtó tisz-
tán tartása az önkormányzat feladata. 
Az intézményben az étkeztetés biztosítása az intézményi ellátottak vonatkozásában maradt 
önkormányzat feladata.  
Szó van a szerződésben a kármentéssel kapcsolatos esetleges teendőkről is. Az épületeket az 
önkormányzat – szorgalmi időszakon  kívül – térítési díj ellenében igénybe veheti. Erről meg-
állapodást kell kötni. 
 
Szőcsné Dr. Nagy Ilona: Egyoldalúnak tűnik nekem ez a viszony, mintha nekik mindent le-
hetne, nekünk meg semmit. Szomorú, hogy a saját ingatlanainkért, majd még nekünk kell 
használati díjat fizetni. 
 
Tóth Edina Kitti polgármester:  
Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, aki támogatja a mellékelt 
szerződés tartalmát, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazat-
tal, egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot. 
 

Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének 
5/2013. (I.28.) önkormányzati határozata  

 

Dudar  Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta  a Dudari 
Általános Iskola vonatkozásában a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülő - ingó és in-
gatlan vagyonelemek körét, valamint a szerződés tárgyát képező vagyonelemek - va-
gyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló szerződés tervezetét. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szerződés megkötése során az Önkormányzat nevében eljárjon, 
valamint, hogy a megállapodást aláírja. (2. sz. mell) 
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Felelős: Tóth Edina Kitti - polgármester 
Határidő: 2013. 03. 01. 
 

 
5. napirendi pont: 

Szándéknyilatkozat Süpplingen településsel „Testvértelepülési Együttműködési Megál-
lapodás” megkötésére 

 
Tóth Edina Kitti polgármester:  
Süpplingen település – képviselői által - még tavaly Franciaországban kinyilvánította, hogy 
szeretne velünk egy együttműködési megállapodást kötni. Ez év augusztusában 
Süpplingenben ezt alá is fogjuk írni,  Dudaron pedig majd a következő esztendőben. A szán-
déknyilatkozatukhoz szeretném ha küldenénk egy választ, egy határozat kivonatot. Van-e 
kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, aki egyet ért a Testvértelepülési 
Együttműködési Megállapodás megkötésével kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 
a testület 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot. 
 

Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének 
6/2013. (I.28.) önkormányzati határozata  

 
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete örömmel vette Süpplingen település 
szándékát és megkeresését, és kinyilvánítja azon szándékát, hogy a testvértelepüléssel 
együttműködési megállapodást kíván kötni.   
 
Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester 
Határidő: 2014. 12. 31. 
 

6. napirendi pont: 
 

Az önkormányzat és a házi orvos között feladat ellátási megállapodás tárgyalása, jó-
váhagyása 

 
Tóth Edina Kitti polgármester:  
A napirendi ponttal kapcsolatos írásbeli tájékoztatást mindenki előzetesen írásban megkapta 
és megismerhette. Kérem a jegyző urat egészítse ki az előterjesztést. 
 
Szafner József jegyző: 
A jogszabályi változások miatt van szükség ennek a megállapodásnak a megkötésére, amelyet 
majd a OEP-nek is meg kell küldenünk. Igazából lényeges változásról nem beszélhetünk. A 
finanszírozásról tájékoztató adatok nincsenek. Megerősítést nyer többek között, a továbbiak-
ban is a háziorvosi ellátás, amely vállalkozói formában fog működni. A szolgáltatást az OEP 
alapvető finanszírozásával, de az önkormányzat is hozzájárulhat ehhez.  
 
Tóth Edina Kitti polgármester:  
Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, aki egyet ért a önkor-
mányzat és a házi orvos között feladat ellátási megállapodás tartalmával és a szerződés meg-
kötésével kézfeltartással szavazzon.  Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egy-
hangúan elfogadta a határozati javaslatot. 
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Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének 
7/2013. (I.28.) önkormányzati határozata  

 

Dudar  Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta háziorvossal 
megkötendő feladat ellátási szerződés tartalmát. Felhatalmazza  a polgármestert, hogy a 
feladat ellátási megállapodást írja alá. (3.sz. mell.) 

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester 
Határidő: 2013. 01.31. 

7. napirendi pont: 
 
            Rendeletalkotás szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól. 

 
Tóth Edina Kitti polgármester:  
 
A Belügyminiszter, a 59/2012. (XI. 28.) BM rendeletében Dudar település részére 177.800,-Ft 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő, vissza nem térítendő támogatást nyúj-
tott, tekintettel arra, hogy sikerrel pályáztunk. A rendelet a támogatás feltételeként határozza 
meg, hogy az érintett települési önkormányzat a szociális rászorultság szabályait és az igény-
lés részletes feltételeit rendeletben határozza meg, amelyet majd az elszámoláshoz csatolni 
kell. A tűzifa beszerzés kijelölt beszerzési helyeken történhetett, ami az esetünkben a HM 
VERGA ZRT-től történt. A szállítási költség az önkormányzat önrésze. A rendelet a kritéri-
umrendszert határozza meg, mely feltételeket a kérdéses kormányrendelet is súlyozza, és mi 
is ezt vettük figyelembe a tervezésnél. A tervezet szerint, tűzifát biztosíthatunk annak a sze-
mélynek, aki lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy aktív korúak ellátásában részesül. 
Az ilyen ellátásban részesülőknél a jogosultság megalapozottnak tűnik. A tűzifa támogatás 
ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és a háztartások számától. Nem jogosult támogatásra az a személy, család, aki er-
dőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, illetve a 
kérelmező azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. További 
kizáró körülmény, ha az ingatlan üresen áll, nem lakott, amelyben életvitelszerűen senki sem 
él. Egyébként az a véleményem, hogy a keretünket kihasználva majd minél több kérelmezőn 
segítsünk, tehát inkább kevesebbet adjunk, de több család kapjon támogatást.  
 
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A kérelmeket 2013. február 4. nap-
jáig lehet a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtani. A kérelmekről a benyújtási 
határidejét követő 3 munkanapon belül döntünk. A döntést követő 3 munkanapon belül meg-
történik a kiszállítás. A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. 
 
A rendelet tervezetét minden képviselő kézhez kapta. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi 
ponthoz? Aki egyetért a szociális célú tűzifa támogatás feltételrendszerével és a végrehajtás 
módjával, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egy-
hangúan elfogadta a rendeletet. 
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Dudar Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2013. (I.29.) számú önkormány-
zati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól. (A rendelet a jegyzőkönyv 4. 
számú mellékletét képezi.) 
 

8. napirendi pont: 
 

Szociális célú tűzifa támogatás elbírálás hatáskör átruházása  
 
Szafner József jegyző: 
Az előző pontban elfogadott rendelettel kapcsolatban javaslom, hogy a testület a tűzifa támo-
gatási kérelmek elbírálásának hatáskörét ruházza át a polgármesterre. Ezt mindenképpen in-
dokolja, hogy a tényleges lebonyolítás folyamatos legyen. Természetesen a következő testüle-
ti ülésen – mint ahogy a rendeletünk arról rendelkezik is – a polgármester beszámol a testü-
letnek. A hatáskör átruházását az új önkormányzati törvény is lehetővé teszi (2011. évi 
CLXXXIX. tv. 41. § (4) bekezdése).  
 
Tóth Edina Kitti polgármester:  
Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, aki támogatja a jegyző úr 
javaslatát, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egy-
hangúan elfogadta a határozati javaslatot. 
 

Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének 
8/2013. (I.28.) önkormányzati határozata  

 
Dudar  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2013. (I.29.) számú ÖK  rendele-
te által szabályozott tűzifa támogatási kérelmek elbírálásának hatáskörét átruházza a 
polgármesterre. 
 
Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester 
Határidő: 2013. 03. 01. 
 

9. napirendi pont: 
Vegyes ügyek 

 
Tóth Edina Kitti polgármester:  
Vegyes ügyek keretében több kérdésről szeretnék beszélni.  
 
Szeretném megköszönni a részvételt Kernuszné Janás Rita és Szőcsné Dr. Nagy Ilona képvi-
selőknek akikkel meglátogattuk decemberben az egyedülállókat. Hideg volt ugyan, de igazán 
meleg volt a fogadtatás, tehát tele vagyunk jó tapasztalatokkal, így szeretnénk ezt majd ebben 
az évben is megismételni. 
 
A rendezvényekkel kapcsolatban – azokon kívül amit dátum szerint is kiírunk - szeretnénk 
még több olyan alkalmat is szervezni, amely nem jár költséggel, és aki ilyen közösségi napon 
szeretne részt venni, az megteheti. Ilyen például most szombaton egy közös szánkózásra invi-
tálok mindenkit. Május 1-én pedig egy kirándulást tervezünk a római fürdőhöz. Néhány hete 
az István forráshoz szerveztünk egy sétát, amely szintén jól sikerült. Mint az a tervezetben 
látszik, több rendezvényt összevontan terveztük, ezzel azt is el szeretnénk elérni, hogy ezek-
nek esetleg nagyobb legyen a látogatottságuk. Sajnos azt tapasztaltam, hogy nehezem moz-
dulnak az emberek, de így nagyobb rendezvényekre talán többen eljönnek. 
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A házi segítségnyújtással kapcsolatban el szeretném mondani, hogy sajnos a szociális szolgál-
tató még nagyobb hozzájárulást kér. Kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, de ebben az évben 
mindenképpen sort kell arra keríteni, hogy megvizsgáljuk azt, hogy – a többi ellátással együtt 
- mi hogyan tudnánk ezeket a feladatokat ellátni. Ellenkező esetben ezek finanszírozása nehéz 
helyzetbe hozhat bennünket. Azt érzem, hogy sajnos nincs arányban ez a szolgáltatás az arra 
költött összeggel. Fontosnak tartom megvizsgálni a tényleges gondozási szükségletet, és be-
vonni más szervezeteket is. Akik kívül maradtak a gondozási körön, azok ellátását - lelki 
gondozást például - az egyház is jól el tudja látni. Kérem a képviselőket is, hogy alkalman-
ként igyekezzenek megértetni az érintett lakosainkkal, hogy az önkormányzat nem mondott le 
róluk, de a finanszírozási háttér miatt alaposan meg kell néznünk, hogy hol van a legnagyobb 
szükség.  
 
Az étkeztetéssel kapcsolatban negatív dolog, hogy 2 főt el kellett bocsájtanunk, pozitívum 
azonban, hogy stabil költségvetési részleg a konyha. Ez eredményezte, hogy ebben az évben 
egy csökkentett díjtételt tudtunk kidolgozni. Igyekszünk a beszerzési palettát bővíteni, de az 
étlap nyilvánossága is nagyobb hangsúlyt kapott. Olaszfalu és Bakonynána a kedvező díjtétel-
re kedvezően reagált, és nagyobb az esély hogy megrendelőinké váljanak, megjegyzem úgy 
látom már el vannak kötelezve. A helybeli külső étkezők és a szociális étkezők jól kiegészítik 
a fogyasztóinkat. Kérem az élelmezésvezetőt tájékoztassa a testületet tapasztalatairól, tervei-
ről! 
 
Horváth Józsefné: Köszöntöm a megjelenteket. Az utóbbi időben több új előfizetés történt. 
Az utalványokkal kapcsolatban az a javaslatom, hogy nyitnunk kellene. Megkérdeztem a kör-
nyező településeket és csupa jó tapasztalatról számoltak be. A felmerülő költségek elhanya-
golhatók, hiszen néhány %-ról van szó, azonban olyan lehetőségeket nyit meg, amely a for-
galmat jelentős mértékben megemelhetné, és a beszámolók alapján adminisztrációban sem 
jelent túlzott megterhelést. A szolgáltatás bővítését is jelentené az utalványok bevezetése, 
hiszen amellett, hogy nálunk bármilyen konstrukciót lehet választani az étkezés módját te-
kintve, még ezzel is szélesítenénk a lehetőségeket. A helyi termelői beszerzéssel kapcsolatban 
tavaly elkészítettem egy olyan listát, hogy egész évben mennyi és milyen a zöldség-gyümölcs 
igényünk. Az eredmények birtokában megkerestem a falugazdászt, aki nagyon örült az ötlet-
nek, hogy partnerek lehetünk és megadta az összes őstermelő elérhetőségét. Úgy gondolom, 
hogy az éves tervet alapul véve meg kell tervezni a beszerzéseket, és így komolyabb tételeket 
is meg lehetne majd rendelni. Ez azt eredményezheti, így a termelők is szívesen szállítanának 
komolyabb mennyiséget. Természetesen én azt szeretném, hogy mindenki behozhatná a saját 
kis terményét és azokat is felvásárolhatnám. 
               
Tóth Edina Kitti polgármester:  
Ez egy nagyon jó tervnek tartom, ki kell dolgozni a rendszerét, hogy miként tudnák behozni 
termelő lakosaink a terményeiket. Fogalmazzunk meg egy felhívást, hogy akit ez érint és ér-
dekel, az bekapcsolódhasson és egyeztessük vele a terveinket.  
 
Vegyes ügyek között van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, meg-
köszönöm mindenkinek a megjelenését, a testületi ülést 19 órakor bezárom. 
 
 
 
 Tóth Edina Kitti Szafner József 
 polgármester jegyző 


