Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület
2014. április 10-én megtartott rendkívüli ülésének
a.)
b.)
c.)
d.)

jegyzőkönyve: 1
tárgysorozata: 1-5.
határozatai: 41-45.
rendelete: 369-13 /2014.
TÁRGYSOROZAT
1/ Előterjesztés: Szender László kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2/Előterjesztés: Mezőőri rendelet
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
3/Előterjesztés: A Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
4/Előterjesztés: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
5/Egyebek

Nagydobos, 2014. április 24.

Kovács Gábor
polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014. április 10-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Bódi Elek alpolgármester
Jeremcsuk József képviselő
Ferenczi Zoltán képviselő
Fazekas Sándor képviselő

Meghívottak:
Dr. Horváth László jegyző
Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a
határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távolmaradt Fekete László és
Fonalka István települési képviselő.
Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A képviselő testület Bódi Elek és Jeremcsuk József képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek
kijelöli.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
41/2014. (IV. 10.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1/ Előterjesztés: Szender László kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2/Előterjesztés: Mezőőri rendelet
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
3/Előterjesztés: A Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
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4/Előterjesztés: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
5/Egyebek

Tárgy /1.tsp/ Szender László kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Szender László kérelemmel fordult a képviselő testülethez, iker gyermekei születtek és szeretne
segítséget kérni, Nem anyagiakban, hanem közmunkában egy személyt, aki besegítene a gyerekek
gondozásába. Részemről nincs akadálya a kérés teljesítésének.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mit fog ehhez szólni a település többi tagja?
Kovács Gábor polgármester:
Volt már ilyen segítségadás a korábbiakban is, akkor sem volt semmi gond.
Bódi Elek képviselő:
Én örülnék neki, ha egyre több ilyen kérelem lenne, én maximálisan támogatom. A józan ész azt diktálja,
hogy igen támogassuk.
Fazekas Sándor képviselő:
Lengyel Szilárdéknak is adtak ilyen segítséget.
Kovács Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy Szender László kérelmét
támogassuk, 1 fő közmunkást adjunk segítségként, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
42/2014. (IV.10.) KT. számú határozata
Szender László kérelméről
A képviselő testület
Szender László kérelmét támogatja, és a korábbi gyakorlatnak megfelelően
közmunkás által biztosít számára segítséget.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

3

Tárgy /2.tsp/ Mezőőri rendelet
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző

Kovács Gábor polgármester:
A rendelet tervezetet mindenki megkapta, van-e kérdés, hozzászólás.
Bódi Elek képviselő:
Az első megállapításom, az hogy a képviselő testület rendeli el, mi határoztuk ezt meg. A 4 § (3)
bekezdésben: 30 napon belül köteles bejelenteni a polgármesternek a változást. Miért a
polgármesternek kell bejelenteni a változást? Javaslom, hogy jegyző úrnak, vagy a járulék
kivetésével kapcsolatos ügyintézőnek. A mezőőri járulék hektáronként 1.000 Ft, itt 2.000 Ft van
feltüntetve. Mindenki megkapta, azt, hogy közöljék a területet?
Dr. Horváth László jegyző:
Most fogják megkapni a rendelettel együtt.
Bódi Elek képviselő:
Mivel már január 31-ig nem tudják benyújtani, ezt az egy évet vállalja be az önkormányzat. Ez a
gazdák részére gesztus lenne, mivel úgyis kicsúsztunk a január 31-ből.
Kovács Gábor polgármester:
Ildikótól kérek egy számítást, hogy mibe kerülne ez nekünk.
Fazekas Sándor képviselő:
Kapjuk még a mezőőrökre a támogatást?
Kovács Gábor polgármester:
Igen a bér 50 %-át kapjuk.
Fazekas Sándor képviselő:
Az is jó megoldás lenne,, ha egy félévre vállalnánk át a gazdáktól a járulékot.
Kovács Gábor polgármester:
Ildikóval megbeszéljük a pénzügyi részét, és a következő testületi ülésen döntünk ez ügyben.
Dr. Horváth László jegyző:
Rendeletileg kell szabályozni a mezőőrséget, ezért kellett behozni megtárgyalásra.
Fazekas Sándor képviselő:
1 § (2) bekezdés: nem terjed ki a rendelet az erdőre és a halastóra. Kérhetünk-e így járulékot az
erdőre?
Bódi Elek képviselő:
Ha van eredmény, szerintem igen. A feljelentések nagy része az erdőlopások miatt van.
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Ferenczi Zoltán képviselő:
Akinek kalászos van, ott mit lopnak el, azoknak is kell fizetni?
Kovács Gábor polgármester:
Vetésforgó miatt csak 1 évben lehet kalászos növény, a többi években más növényt kell vetni,
ezért mindenkinek kell fizetni.
Bódi Elek képviselő:
Az erdőt mindenképpen vegyük bele. A 4. § (1) bekezdésben, szerintem a képviselő testület
állapítja meg határozattal, nem a polgármester. Ezt is javítani kell.
Dr. Horváth László jegyző:
Javaslom, hogy a 4. § (2) bekezdést vegyük ki teljesen, így mindenre vonatkozik a rendelet.
Kovács Gábor polgármester:
A következő testületi ülésre halasszuk el a döntést a rendelettel kapcsolatosan, Ildikóval
megbeszéljük, hogy milyen anyagi lehetőségeink vannak a járulék átvállalására. Térjünk át a
következő napirendi pontra.
Tárgy /3.tsp/ A Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző

Dr. Horváth László jegyző:
Technikai dolog az alapító okirat módosítása, mivel a kódszámok miatt kell ezt a lépést
megtennünk. Ezt a kötelezettséget a törvény írja elő. Az államkincstárnak el van küldve az
alapító okirat, de egységes szerkezetbe kell foglalni.
Kovács Gábor polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki egyetért az napközi otthonos óvoda alapító
okirat módosításával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
43/2014. (IV.10.) KT. számú határozata
A Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról

Nagydobos Község önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv alapadatai:
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Neve:

Napközi Otthonos Óvoda

Székhelye, telephelye:

4823 Nagydobos, Fő u. 131.
4823 Nagydobos, Fő u. 131. sz. alatti óvodai csoportok

Közfeladata a közoktatási
törvény szerint:
Működési köre:

Közoktatási feladatokat ellátó közintézmény
(a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség megkezdéséig)
Nagydobos község közigazgatási területe

Szakmai alaptevékenysége:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak
szerint ellátja:
a) óvodai nevelés
b) a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelése-oktatása

Államháztartási szakágazati besorolása:

Szakmai alaptevékenység(ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése:
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
095020 Iskolai rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

2. Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
-

A költségvetési szerv vezetőjét Nagydobos Község Önkormányzata Képviselőtestülete 5
évre szóló határozott időre nevezi ki, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. TV.
Végrehajtásáról a közigazgatási intézményekben című 138/1992. (X.8.) Korm. R. 5.§ (2)
bekezdése alapján.

-

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII Törvény, valamint a
Munka törvénykönyvéről szóló módosított 1992. évi XXII. Törvény szerint.

-

Az intézményt határozatlan időre hozták létre.

3. A feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog.
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A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon nagyságrendje és összetétele, az éves
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet mellékletét képező vagyonmérlegben szerepel.
A vagyon feletti rendelkezés joga: A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont
köteles megőrizni, valamint a gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. Nagydobos
Önkormányzat Képviselő-testületét illeti meg.
4. Az óvoda csoportjainak száma:
4 életkor szerinti, homogén csoport.
5. Maximális gyermeklétszám:
100 fő
Az óvodáról vonatkozó 25 fős maximális létszámot legfeljebb 20%-al lehet átlépni a nevelési év
indításánál, továbbá, ha a nevelési év során új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.
6. Vállalkozási tevékenység meghatározása:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
7. Intézmény OM azonosítója: 033225
Törzsszáma:

659477

8. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
Az óvoda vezetője jogosult – a fenntartó által meghatározott költségvetés alapján – az
intézmény szakszerű és törvényes működésének megszervezésére.
9. Az intézmény képviseletére jogosult:
Az intézmény kinevezett vezetője.
Záradék:
Jelen alapító okirat 2014 ……napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a …………………………….. napján kelt, ,
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Az alapító okiratot 43/2014.(IV.10.) KT.számú határozatával hagyta jóvá.

Tárgy /4.tsp/ A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
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Dr. Horvát László jegyző:
Az előzőhöz hasonlóan itt is a kormányzati funkció kódok változtak benne, e miatt kell
módosítani az alapító okiratot. Kötelező törvény szerinti átalakítás.
Kovács Gábor polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki egyetért a polgármesteri hivatal alapító okirat
módosításával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
44/2014. (IV.10.) KT. számú határozata
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Nagydobos Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
A költségvetési szerv
1. Megnevezése: Nagydobosi Polgármesteri Hivatal
Törzsszáma: 404970
Adószáma: 15404974-2-15
2. Székhelye: 4823 Nagydobos, Fő u. 129.
3. Telephelye címe: 4. Közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik
az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.
5. Szakmai alaptevékenysége:
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A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
6. Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
011130
011220
013210
013360
016010
016020

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

8. Illetékessége, működési köre:
Nagydobos nagyközség teljes közigazgatási területe.
9. Irányító szervének neve, székhelye:
Nagydobos Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4823 Nagydobos,
Fő u. 129.
10. Vezetőjének megbízási rendje:
A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere – pályázat
alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közszolgálati jogviszony, melyre a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény
rendelkezései az irányadók. Munkaviszony, melyre a Munka Törvénykönyve rendelkezései az
irányadók. Megbízásos jogviszony, melyre a Ptk. rendelkezései az irányadók.
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ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat 2014. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Nagydobosi
Polgármesteri Hivatalnak a Nagydobos Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által
jóváhagyott, 2010. 06. 10 napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Nagydobos Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
44/2014.(IV. 10.) határozattal hagyta jóvá.
Nagydobos, 2014. április 10.
P.H.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

Tárgy /4.tsp/ Egyebek
Kovács Gábor polgármester:
Három dolog lenne, melyet meg kell beszélnünk.
1. Javaslattal élnék a képviselő testület felé, hogy Varga Zoltán munkavezetőnek szeretnék
venni egy motorkerékpárt 50 cm3-ig, kb. 300.000 Ft értékben. Én úgy látom, hogy
kifejezetten jól látja el a tisztségét.
Fazekas Sándor képviselő:
Most mivel mozog?
Kovács Gábor polgármester:
A saját kocsijával.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Vállalja ezt Zoli?
Kovács Gábor polgármester:
Igen, le van egyeztetve vele.
Fazekas Sándor képviselő:
Beszéltük a járató kocsit a mezőőröknek, azzal mi van?
Kovács Gábor polgármester:
Szilárddal már beszéltem erről, neki van kocsi, szoktatja a lovakat a kocsihoz, és ha működni fog,
akkor veszünk járató kocsit. Ha fel mernek ülni a mezőőrök a bakra, akkor veszünk. Folyamatban
van a dolog.
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Bódi Elek képviselő:
Jó, csak a mezőőrök is szorgalmazzák ezt a dolgot, tegyenek ők is érte, hogy ezt megvalósítsuk.
Zolinak a motor kell, különböző helyeken dolgoznak a munkások, és most a saját kocsijával jár.
Én javaslom a motor megvételét.
Fazekas Sándor képviselő:
Szerintem is meg kell venni, van változás mióta ő a közmunkások irányítója.
Jeremcsuk József:
Egyetértek én is a motor megvételével.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Varga Zoltán munkavezetőnek maximum 300.000 Ft összegért vegyünk
egy motorkerékpárt, kérem az szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
45/2014. (IV.10.) KT. számú határozata
A közmunka irányító részére motor vásárlásról
A képviselő testület
A mindenkori munkairányító részére a feladatának ellátásához, illetve
annak megkönnyítéséhez terepen is használható motor vásárlását
engedélyezi, maximum 300.000 Ft értékben.
Felhatalmazza a polgármestert a vásárlás lebonyolítására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Kovács Gábor polgármester:
Az IPR pályázatról szeretném tájékoztatni a képviselő testületet. Tavaly az óvoda pályázott, most
az önkormányzatnak kell, de most nem kell előre megfinanszírozni.
A következő ügy, a kisebbség beadványa, melyet felolvasok.
Igazából arról van szó, hogy volt egy pályázat, melyet Péter a választás miatt nem tudott beadni.
Mi tartottuk magunkat a megállapodáshoz.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mennyi összegről volt szó a pályázatban?
Kovács Gábor polgármester:
300.000 Ft-ról.
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A képviselő testületet tájékoztattam a beadványról, részemről lezártnak tekintem az ügyet.
Bódi Elek képviselő:
Nem fogadom el azt, hogy ha Péterrel volt baja a kisebbségnek, és aki a választás miatt nem tudta
beadni a pályázatot, miért a testületet vádolja meg, hogy nem tartottuk magunkat a
megállapodáshoz? Mi maximális támogatást megadunk a kisebbségnek.
Kovács Gábor polgármester:
Május 1-én ismét lesz lent rendezvény, szeretném, hogy ha hasonló lenne az előző évihez.
Szeretné, hogy mint önkormányzat ott legyünk. Mutatkozott igény műsorra is, jelentkezett egy
operett énekes, ez is lehetne, de élő zenében is lehetne gondolkodni. Várom az ötleteket, hogy
mivel lehetne tartalmasabbá tenni a rendezvényt.
Bódi Elek képviselő:
Régen volt zenés ébresztő, ez is jó lenne, de a zenés délután is jó ötlet.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Régebben volt homokvár építés, aszfaltrajz verseny, aztán lehetne rönklökő verseny.
Kovács Gábor polgármester:
Lehetne öreg fiuk meccs, 11-es rugó verseny, mászó fal a gyerekeknek.
A jövő héten csütörtökön 16 órakor levéglegesítjük.
Bődi Elek képviselő:
A Rákóczi közben az árkot ki kell tisztítani. A Szabó István háza melletti telek nagyon gazos, erre is kell
megoldást találnunk.
Kovács Gábor polgármester:
A telken belülre nem mehetünk, mivel magántulajdon, de kívül takarítjuk.
Bódi Elek képviselő:
A tulajdonosoknak küldjünk ki felszólítást a gazmentesítésre.
A másik dolog, hogy ha nincs betartva a rendelet, nem ér semmit. Ugyan úgy árulnak a házaló árusok,
mint eddig.
Kovács Gábor polgármester:
Jelezni fogom a rendőrkapitány úrnak ezt a problémát.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A Kossuth utca árok ügye, szólni kell a vízügyeseknek, hogy ne oda engedjék a tisztító vizet.
Kovács Gábor polgármester:
Ezt az árkot meg fogjuk csinálni.

Ferenczi Zoltán képviselő:
Lesz-e virágosítás, parkosítás?
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Kovács Gábor polgármester:
Folyamatban van.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A betondarabokkal mi lesz, melyeket felszedtek az árokkészítésekor?
Kovács Gábor polgármester:
Le fogják darálni, a hasznosításáról gondolkodok.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A temető ravatalozójának az előtetőjével mi lesz, el fog készülni?
Kovács Gábor polgármester:
Meg fogjuk csináltatni.
Jeremcsuk József képviselő:
Jándon láttam egy ahhoz hasonlót, mint amilyet mi is tervezünk készíttetni. Az a baj, hogy csak a
koszorúk lesznek a fedett rész alatt, és az emberek ugyan úgy kívül lesznek, mint eddig. U
alakban kellene elkészíteni.
Kovács Gábor polgármester:
A két pillér közötti rész is fedett lesz. Javaslom, menjünk ki most a ravatalozóhoz, és nézzük meg
melyik megoldás lenne jó.
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja.

Kmf.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

Bódi Elek

Jeremcsuk József
jegyzőkönyv - hitelesítők
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