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1/ Előterjesztés: Tájékoztató mintaprojekt beindításáról 

                            Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2/ Előterjesztés: Hulladéklerakó rekultivációjáról 

                            Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3/ Előterjesztés: A Napközi Otthonos Óvoda beszámolójáról 

                            Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

4/Előterjesztés: A TRV Zrt. szerződésmódosításáról 

                           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

5/Előterjesztés: A NASE tájékoztatása 

                           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

6/Előterjesztés: A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi   

                           Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

                           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

7/Előterjesztés: Informatikai biztonsági szabályzat elfogadása 

                           Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

8/ Előterjesztés: Az EON 2015 évre vonatkozó ajánlatáról 

                            Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

9/ Előterjesztés: Az „Élj a Mának Nyugdíjas Egyesület” kérelméről 

                            Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

10/Egyebek 
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     Kovács Gábor 

                                                                                               polgármester 



 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014. július 10-én  megtartott  

üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek alpolgármester 

    Jeremcsuk József képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Fekete László képviselő 

    Fonalka István képviselő. 

 

 

Meghívottak:    

    Dr. Horváth László  jegyző 

     

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távolmaradt Ferenczi Zoltán települési 

képviselő. Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Fekete László és Bódi Elek képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli.  

 
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

65/2014. (VII.10.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1/ Előterjesztés: Tájékoztató mintaprojekt beindításáról 

                            Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2/ Előterjesztés: Hulladéklerakó rekultivációjáról 

                            Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3/ Előterjesztés: A Napközi Otthonos Óvoda beszámolójáról 

                            Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

4/Előterjesztés: A TRV Zrt. szerződésmódosításáról 

                           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

5/Előterjesztés: A NASE tájékoztatása 

                           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  



 

6/Előterjesztés: A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi   

                           Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

                           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

7/Előterjesztés: Informatikai biztonsági szabályzat elfogadása 

                           Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

8/ Előterjesztés: Az EON 2015 évre vonatkozó ajánlatáról 

                            Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

9/ Előterjesztés: Az „Élj a Mának Nyugdíjas Egyesület” kérelméről 

                            Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

10/Egyebek 
 

 

Tárgy /1.tsp/ Tájékoztató mintaprojekt beindításáról 
                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megkeresett Tatár Tamás, szeretnének egy települési komplex foglalkozási programot elkészíteni. 

Jelenleg kidolgozás alatt áll ez a mintaprogram, melyet 3 település indíthatna el. A 

közmunkaprogramban való foglalkoztatás piaci foglalkoztatásba menne át, illetve szociális 

szövetkezetet lehetne létrehozni. A nagydobosi sütőtök mellé fel lehetne építeni egy értékesítést, 

illetve fel lehetne építeni egy márkát. Július 30-ig le kell tenni egy előzetes tervet a projekt 

működéséről. Gondolkodhatunk a sütőtök biotermesztésében és feldolgozásában.  

 

Fekete László képviselő: 

A biotermelésre történő átállás kb. 3 éves átfutással megy. Ez nem egyszerű dolog.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A sütőtökhöz semmilyen vegyszer nem kell, ezért gondolkodtunk ebben. 

 

Fekete László képviselő: 

Miért kell egy külső céget ebbe bevonni, miért nem tudjuk ezt a településen belül megvalósítani? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Önerőből  nagyon nehéz felépíteni egy márkát. 30-ig kellene közösen kidolgozni egy tervet. Várom a 

javaslatokat, elképzeléseket az üggyel kapcsolatban. Térjünk át a következő  napirendre.  

 

 

 

Tárgy /2.tsp/ Hulladéklerakó rekultivációjáról 

           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az anyagot mindenki megkapta. Szabó Andrásné ajánlatot tett a rekultivált kommunális 

hulladéklerakó telep utógondozási munkálataihoz szükséges tanácsadás, kiértékelés 

elvégzése, utógondozásra vonatkozó összefoglalási jelentési dokumentáció elkészítése, 

geodéziai felmérés elvégzése tárgyában, melynek díja 300.000 Ft/év. Megkérdeztem más 



települést is, ők még nem tudnak ilyen jellegű feladatokról. Utána járok, hogy kötelező-e 

ezeket a feladatokat elvégezni. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Biztos vagyok benne, hogy kötelező, ezeket a dolgokat meg fog kelleni csináltatni.  

 

Fekete László képviselő: 

Akik a rekultivációt csinálták nagyon sok pénzt felszedtek, ezeket a dolgokat is elvégezhetnék 

azért a pénzért. Biztos, hogy ez a része is finanszírozva volt, meg kell nézni az aláírt 

szerződést. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Egy későbbi testületi ülésen visszatérünk erre az ügyre. 

 

Tárgy /3.tsp/   A Napközi Otthonos Óvoda beszámolójáról 
  Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az előterjesztési anyagban foglaltakhoz, várom a hozzászólásokat, észrevételeket.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Átolvastam a beszámolót, nagyon részletes, tényeken alapul, elfogadásra javaslom. Az iskola 

konyhájánál lévő hiányosságokat bevállalhatjuk. Remélem, hogy a következő tökfesztiválokon is részt 

fognak venni, mivel emelik a fesztivál színvonalát.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem 

szavazzon.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 
 Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

66/2014. (VII. 10.)  KT. számú határozata 

 

A Napközi Otthonos Óvoda beszámolójáról  

A Képviselő-testület 

 

  Elfogadja a Napközi Otthonos Óvoda által nyújtott részletes beszámolót. 

 

 

 

Tárgy /4.tsp/ A TRV Zrt. szerződésmódosításáról 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  
 

Kovács Gábor polgármester: 

A TRV Zrt. megbízási szerződés 2. számú módosítását és a bérleti – üzemeltetési szerződés 2. 

számú módosítását kell elfogadnunk.  

 
Fonalka István képviselő: 



A megbízási szerződésnél a 4. pontban történt egy elírás a dátumnál, gondolom 2014.12.31. lenne a jó. 

Törvény írja elő a módosítást? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen törvényi szabályozás miatt szükséges az elfogadása. Két lépcsőben szavazunk. 

Aki egyetért a bérleti-üzemeltetési szerződésmódosítás elfogadásával, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 
 Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

67/2014. (VII. 10.)  KT. számú határozata 

 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött bérleti – üzemeltetési szerződés 2. 

számú módosításáról  

  

 A Képviselő-testület 

 

 

1.) J ó v á h a g y j a  a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött bérleti – 

üzemeltetési szerződés melléklet szerinti  módosítását. 

 

2.)   Felhatalmazza Kovács Gábor polgármestert a módosított a bérleti –    

             üzemeltetési szerződés  aláírására. 

 

 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Gábor 

              polgármester 
 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért a megbízási szerződésmódosítás elfogadásával, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 
 Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

68/2014. (VII. 10.)  KT. számú határozata 

 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött megbízási szerződés 2. számú 

módosításáról  

  

 A Képviselő-testület 

 

 

1.) J ó v á h a g y j a  a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött megbízási 

szerződés melléklet szerinti  módosítását. 

 

2.) Felhatalmazza Kovács Gábor polgármestert a módosított megbízási szerződés 

aláírására. 



 

 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Gábor 

              polgármester 
 

Tárgy /5.tsp/ A NASE tájékoztatása 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  
 

Kovács Gábor polgármester: 

Rendezvények elmaradásáról tájékoztat bennünket Balogh József úr. 

 

Fonalka István képviselő: 

A szerződésben nincs benne, hogy köteles évente legalább egy versenyt tartani? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

De benne van.  

Szóban engem arról tájékoztatott, hogy a crossz elmarad, nem kerül megrendezésre. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Amikor megalakult a képviselő testület megkeresett bennünket a rendezvények megtartásának 

támogatásával kapcsolatban. Nagyon szívesen vettem volna, ha itt van Balogh József is. Miért maradt 

el a rendezvény? Ezt itt kellett volna elmondania személyesen. Van érvényes bérleti szerződés két 

rendezvény megtartására ebben az évben. Javaslom, hogy a bérleti szerződéseket bontsuk fel közös 

megegyezéssel. Hívjuk meg Balogh urat, és vitassuk meg a velük kötött szerződés felbontását. Jöjjön 

el, mondja el az okokat. Itt szeretném elmondani, hogy sajnos hamarabb  kimennek a hírek a testületi 

ülésről, mint ahogyan én hazaérek.  

 

Fonalka István képviselő: 

Úgy gondolom, hogy keretszerződés nélkül is meg lehet tartani rendezvényeket.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A következő testületi ülésre meghívom Balogh Józsefet, és megbeszéljük ezt az ügyet. Több ok is van 

amiért elmaradt a verseny. Elsők között állítólag az önkormányzat a felelős, de én a múltkor is 

megkérdeztem Balogh urat, hogy a verseny előtt mennyivel kell rendbe tenni a pályát, és ő 1 hetet 

mondott. A pálya felújítása 20 millió Ft-ba kerülne, mi ezt nem tudjuk bevállalni. Értelmesebb 

helyekre is el lehet ezt az összeget költeni.   

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

 

 

 

Tárgy /6.tsp/ A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi   

                      Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 
 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A társulásból kilép egy-két önkormányzat, ezért kell a megállapodást módosítani. A bölcsödei 

szolgáltatásból mi is kiléphetnénk, de ezt majd megbeszéljük. 

 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, aki egyetért a társulási megállapodás módosításával, kérem 

szavazzon. 

 



  

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 
 Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

69/2014. (VII. 10.)  KT. számú határozata 

 

a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás   

Társulási  Megállapodásának módosításáról 

  

 A Képviselő-testület 

 

 

1.) J ó v á h a g y j a  a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási 

Intézményi Társulás  Társulási Megállapodásának a melléklet szerinti  

módosítását. 

 

2.) felhatalmazza Kovács Gábor polgármestert a módosított társulási 

megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: 2014. július 31. 

Felelős: Kovács Gábor 
 

                                                                             1.sz. Határozat-tervezet melléklete     

                                       

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 
 

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 

 

amely létrejött a jelen megállapodást aláíró települési önkormányzatok képviselő-testületei (a 

továbbiakban: önkormányzatok) között a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási 

Intézményi Társulásról  szóló 2013. június 19. napján kelt 2013. július 1 napjától határozatlan időre 

létrehozott jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás   társulási  megállapodásának  

módosításáról az alábbiak szerint: 

 

1./   A Társulási Megállapodás 3. pontjában meghatározott alaptevékenységek szakfeladat számai az 

alábbi kormányzati funkció kódokra változik:  

Szakfeladatszám:                                                                   Kormányzati funkció: 

889924 családsegítés                           107054, 

889921 szociális étkeztetés                        107051, 

889922 házi segítségnyújtás                        107052, 

889923 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                                    107053, 

889925 támogató szolgáltatás                        101222, 

881013 fogyatékossággal élők nappali ellátása                                                101221, 

890431 szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében                       107030, 

8904432 szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítés keretében                     107030, 

879033 hajléktalanok átmeneti szállása                                                           107013, 

889201 gyermekjóléti szolgáltatás                                                                  104042, 

879017 gyermekek átmeneti ellátása                                                              104012, 

889101gyermekek napközbeni ellátása                                                          104030,                      



862102 házi orvosi ügyeleti ellátás                                                                 072112, 

869041 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                                    074031, 

869042 Ifjúság - egészségügyi gondozás                                                        074032, 

 

2./  A Társulási megállapodás 3. pontjában a gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 

szolgáltatások, valamint a munkahelyi étkeztetés és egyéb vendéglátás szakfeladat száma törlésre 

kerül.  

 

3./ A Társulási Megállapodás 3. pontjában a fogyatékossággal élők nappali ellátása ellátási területe 

közül Kántorjánosi község és Hodász Nagyközség közigazgatási területe törlésre kerül.  

 

4./ A Társulási Megállapodás 3. pontjában a bölcsődei ellátás ellátási terület közül 

Szamosszeg és Kántorjánosi községek valamint Hodász Nagyközség közigazgatási területe 

törlésre kerül.    

 

5./A Társulási Megállapodás 8/a.) pontja az alábbiakkal egészül ki:   
  

„A Társulás költségeinek viselése és mértéke valamint megállapításának módja bölcsőde valamint 

fogyatékkal élők nappali ellátása feladatok tekintetében: 

Az egyes feladatokra tervezett éves működési költség állami támogatással, és térítési díjjal nem 

fedezett részét az adott feladatellátásban részvevő önkormányzat az ellátást igénybevevők létszámának 

arányában viseli. Ellátást igénybe vevőnek az adott településen állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási 

hellyel rendelkező személy tekintendő.  Az éves költségvetés elfogadásakor a normatíva igénylési 

létszámadat a hozzájárulási számítási alap. A költségvetési év folyamán félévente felül kell vizsgálni 

az ellátást igénybe vevők számát, és ennek során a félévre eső átlaglétszámot kell megállapítani.  

Az éves felülvizsgálat folyamata valamint a hozzájárulás korrekciója:  

A Munkaszervezet vezetője írásban tájékoztatja valamennyi érintett önkormányzat polgármesterét a 

települését érintő június 30.-ig bekövetkezett létszámváltozásokról. Az első félévben felül kell 

vizsgálni és az újraszámolt igénybevételi adatokkal korrigálva módosítani kell a költségvetésben az 

egyes önkormányzatok hozzájárulásait. A hozzájárulás mértéke a felülvizsgálat alapján elvégzett 

korrekció szerint módosul. Az első féléves létszámok felülvizsgálatára július 15 napjáig, a korrigált 

hozzájárulás megállapítására július.31.-ig kerül sor.  

A második félévben a létszám felülvizsgálatára december 15. napjáig kerül sor. A korrigált létszám 

alapján december 31. napjával történik a hozzájárulás mértékének valamint a költségvetésnek a 

módosítása. A hozzájárulás mértékét megállapító elszámolást a következő év január 15. napjáig a 

Munkaszervezet Vezetője megküldi a feladatellátásban résztvevő települések önkormányzatai részére.  

 

6./A társulásban részt vevő önkormányzatok a társulási megállapodás többi részét 

változatlanul hagyják. Jelen 2 oldalból álló társulási megállapodás módosítása az eredeti 

társulási megállapodással együtt érvényes. 

7./A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011.évi CLXXXIX törvény rendelkezései, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, valamint a Ptk. szabályai az irányadóak. 

 
Mátészalka, 2014.        hó     nap. 

 

 

 

A társulási megállapodást a tag önkormányzatok jóváhagyták:  

 
Szabó István 

Polgármester 

 Kovács Csaba polgármester  Máténé Vincze Andrea    

polgármester 



Mátészalka  Fülpösdaróc  Géberjén 

     

PH.  PH.  PH: 

 

Halmi József polgármester  Nagy János polgármester  Györfiné Papp Judit 

polgármester 

Györtelek  Hodász  Jármi 

     

PH.  PH.  PH: 

 

Pavelcsák István polgármester  Dr. Barkaszi Sándor 

polgármester 

 Kovács Gábor 

polgármester 

Kántorjánosi  Kocsord  Nagydobos 

     

PH.  PH.  PH: 

 

Hanusi Péter polgármester  Jenei Sándor polgármester  Ertsey Péter Géza 

polgármester 

Nyírcsaholy  Nyírkáta  Nyírmeggyes 

     

PH.  PH.  PH: 

 

Szabó János polgármester  Erdélyi Miklós polgármester  Szabó Béla polgármester 

Nyírparasznya  Ópályi  Ököritófülpös 

     

PH.  PH.  PH: 

 

Hódi Miklós polgármester  Illés Béla polgármester  Petri István polgármester 

Őr  Papos  Rápolt 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

Teremi László polgármester  Gergely Lajos polgármester  Tisza Sándor 

polgármester 

Szamoskér  Szamosszeg  Vaja 

     

PH.  PH.  PH. 

 

 

 



Tárgy /7.tsp/ Informatikai biztonsági szabályzat elfogadása 

                      Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 
 

Dr. Horváth László jegyző: 

Ki kell egészíteni az aktuális szabályzatokat. Ennek a szabályzatnak az elkészítését a 2013-as L. 

törvény írja elő, el is volt készítve februárban. A képviselő testületnek is el kell fogadni, eddig a 

szabályzatokat nem kellett testület elé hozni, de most már be kell. 

 

Fonalka István képviselő: 

Főbb adatbázisokról mentési naplót kell vezetni. Biztonsági mentéseket a dolgozónak kell  készíteni a 

rendszergazdának pedig ellenőrizni kell.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

A Szoftverház készíti a Winikszes programokat. Nekünk ők csinálják ezeket a feladatokat.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Az lett volna a kérdésem, hogy miért most fogadjuk csak el, de jegyző úr elmondta rá a választ.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, aki egyetért az informatikai biztonsági szabályzat 

elfogadásával, kérem szavazzon. 

 

 A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 
 Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

70/2014. (VII. 10.)  KT. számú határozata 

 

Informatikai biztonsági szabályzat elfogadásáról 

 

A képviselő testület 

 
  Elfogadja Nagydobos Község Önkormányzatának informatikai biztonsági 

szabályzatát. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

Tárgy /8.tsp/ Az E-ON 2015 évre vonatkozó ajánlatáról 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  
 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Minden évben el kell fogadni az árajánlatot. Van-e kérdés, hozzászólás? Amenniyben nincs, aki 

egyetért az E-ON 2015. évre vonatkozó ajánlatával, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

  

 

 

 



Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

71/2014. (VII. 10.)  KT. számú határozata 

 

Az E-ON 2015 évre vonatkozó ajánlatáról 

 

A képviselő testület  

 

   Elfogadja az E-ON 2015. évre vonatkozó ajánlatát.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Tárgy /9.tsp/ Az „Élj a Mának Nyugdíjas Egyesület” kérelméről 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  
 

Kovács Gábor polgármester: 

Ebben az évben mi megállapítottunk nekik 120.000 Ft támogatást évente. Javaslom, adjuk oda a 

maradék 60.000 Ft-ot augusztusban.  

Van-e kérdés, hozzászólás az egyesület kérelméhez? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Én is ezt szerettem volna javasolni. Állandó probléma, hogy nincs helye az egyesületnek. Tudom,  

hogy lepukkant állapotban van a gyógyszertár, de egy helyiséget ki kellene alakítani nekik. 

Meszeljünk ki egy helyiséget, oldjuk meg ezt a hosszú évek óta húzódó problémát. Van-e erre 

lehetőség? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én át akartam oda költöztetni a hivatalt. Ügyfélbarát környezetet lehetne ott megvalósítani. Minimális 

átalakítással meg lehetne oldani. A mostani hivatal épületében ez a helyiség tökéletes lenne nekik. 

Átgondoljuk ezt a lehetőséget. 

 

Tárgy /10.tsp/ Egyebek 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Itt volt tegnap Kárpáti Péter. Dokumentumfilmet készített a halál közeli élményekről, melyről 

előadásokat tart. Ez úgy gondolom, hogy nagyon sok embert érdekelne. 50.000 Ft-ért jönne el előadást 

tartani, és plusz költség lenne még az útiköltség. mi a véleményetek? 

 

Fekete László képviselő: 

Nem tudom, hogy milyen érdeklődés lenne a téma iránt. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megbeszéljük, hogy meghívjuk-e. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Kutya kérdés a Petőfi és a Bem utcában folyamatosan visszatérő probléma. Szörnyű helyzet van ott.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A kutyamenhely 6 db kutyát vitt eddig el. Szólok nekik, hogy a maradék 6 kutyát onnan vigye el, 

mivel a támogatásért cserébe 12 db kutya elvitelét vállalták. Az a baj, hogy újratermelődik az eb. Az 

ivartalanítás nem lenne jobb megoldás? 

 



Fekete László képviselő: 

Elég magas az ivartalanítás költsége, de vannak akciók, érdeklődni kell.  

 

Bódi Elek képviselő:  

A temető ravatalozó előtetőjének az ügye el lett indítva, augusztus végén lesz kész, mely az 5 

képviselő testület tag pénzéből lesz finanszírozva.  

A református egyház köszönő levelét megkaptuk, jó néven vettük. Remélem választáskor is 

figyelembe veszik az emberek, hogy betartjuk amit ígérünk.  

 

 

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 

Fekete László                                  Bódi Elek                                   

      

 jegyzőkönyv - hitelesítők 


