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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014. augusztus 7-én  

megtartott  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 

    Fonalka István képviselő 

     

Meghívottak:    

    Dr. Horváth László  jegyző 

    Balogh József EF-NA Bt képviselője     

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távolmaradt Fekete László települési 

képviselő. 

 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Jeremcsuk József és Fonalka István 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 

74/2014. (VIII.07.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1/Előterjesztés: Az EF-NA Bt. tájékoztatójáról 

                             Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

2/Előterjesztés: A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályiról szóló rendelet 

                             Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

 

3/Egyebek 

 

 

 

 

 

 



Tárgy /1.tsp/ Az EF-NA Bt. tájékoztatójáról 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az EF-NA BT-től érkezett egy levél, hogy  nem rendeznek rendezvényt ebben az évben. Elhangzott a 

testület részéről, hogy jó lenne részletesen megbeszélni az EF-NA Bt. képviselőjével ezt az ügyet. 

Megkérem Balogh József urat, hogy tájékoztassa a testületet.  

 

Balogh József EF-NA Bt. képviselője: 

Tisztelttel köszöntöm a képviselő testületet. Az autócrossz verseny elmaradása nagyon felkavart. 

Elmondtam, hogy rendbe kell tenni a pályát, mire a pályaellenőrzés lesz. Ez nem történt meg. Ez egy 

presztízs veszteség. Ha ez az egész így működik, akkor nem szabad tovább folytatni az 

együttműködést. Választás után meg fogjuk beszélni a későbbieket. Az, hogy nem volt rendbe téve a 

pálya, nagyon mellbevágott. Vezetőváltás volt az autósportnál. Az ellenőrzéskor nem látták a 

nyomvonalat. Eddig 300 000 Ft-ot fektettem a verseny megszervezésébe, melyet szponzorok adtak 

össze. A képviselő testületnek is végig kellene gondolni, hogy mit tervez a rendezvényközponttal. 

Rajta volt a szénabála, a törmelék. Én nem gondoltam, hogy megállapodunk, és mégis így fog a dolog 

történni. A képviselő testület felbonthatja mindkét szerződést, ez a szíve-joga, de ezt így nem lehet 

csinálni. Követelmények vannak, azoknak meg kell felelni, de így ilyen formában nem lehet csinálni. 

A későbbiekben vissza lehet térni a megállapodásra. Sajnálom, hogy így történt. Amikor egy 

rendezvényt rendezünk, akkor elvárható, hogy legalább a pályához hozzá lehessen férni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én voltam személyesen az, aki megkérdezte, hogy mikor kell a verseny előtt rendbe tenni a pályát, és 

te azt mondtad, hogy 1-2 héttel előtte. Arról nem tehetünk, hogy hat héttel a verseny előtt jöttek. 

Évekig nem volt verseny rendezve a pályán. Az aszfaltozást a falu nem vállalná be, magas a költsége.  

 

Balogh József EF-NA Bt képviselője: 

Erről most  nem volt szó, ez nem volt feltétel.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én is kértem, hogy legyél itt Józsi a képviselő testületi ülésen, mivel csak két soros tájékoztatás volt a 

verseny elmaradásáról. A kaszálás, és az hogy ott volt  a széna, az gyenge kifogás. Ha hat héttel előtte 

le van kaszálva a verseny előtt ismét megnő a széna. Említetted, hogy vezetőváltás volt az 

autósportnál, ez is közrejátszhatott a döntés kimenetelében.  Elmondtad, hogy 300.000 Ft pénzt 

fektettél bele, de ez a kockázat benne van. Én úgy látom, hogy nincs értelme ennek a 

megállapodásnak. Az önkormányzat, ha rendezvényt akar csinálni, akkor csinálja meg egyedül, de ha 

nem tudja Balogh József nélkül megcsinálni, akkor ne csinálja meg. Nem csak autósport 

megrendezésére volt megállapodás, de úgy látom elvette a kedvedet teljesen a többi rendezvény 

megrendezésétől a crosszverseny elmaradása. Ha bekerülök az új képviselő testületbe, akkor lesz egy 

szavazat, hogy az önkormányzat egyedül csinálja a rendezvényeket. Úgy látszik, hogy nem 

kockáztatol többet, ezért mondod fel a szerződéseket. Én tisztellek, de ezen a téren ne zavarjuk 

egymás köreit, közös megegyezéssel bontsuk fel a megállapodásokat, bérleti szerződéseket. Én ezt 

javaslom. Én nem fogom később sem megszavazni a közös rendezvényeket és a megállapodást.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én is javaslom a velünk kötött szerződés felbontását.  

 

Balogh József EF-NA BT képviselője: 

Nem  kívánom részletezni a közös tökfesztivált, de tudni kell, ha nem a tulajdonos a rendező, akkor 

bonyodalmak vannak. Semmi problémám nincs, ha megszüntetjük közös megegyezéssel a bérleti 

szerződéseket.  

 

 

 



Bódi Elek képviselő: 

Azért gondoltuk a tavalyi tökfesztivál közös megrendezését, mert te komoly tapasztalattal rendelkeztél 

ezen a téren, mi meg újak voltunk. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, megköszönöm Balogh József úrnak, hogy tájékoztatta a 

képviselő testületet döntésüknek okáról. 

 

 

 

Tárgy /2.tsp/ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályiról szóló rendelet 

                      Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Kaptunk egy kör e-mailt a kormányhivataltól, hogy a közterületek elnevezéséről és a 

házszámozás szabályairól rendeletet kell alkotni. Én próbáltam minden paragrafushoz írni 

valamit. Várom a rendelet tervezethez a hozzászólásokat, kérdéseket.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki egyetért a kiadott rendelet tervezet elfogadásával, 

kérem szavazzon. 

 

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

rendeletet alkotta: 

 
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

7/2014.(VIII.07.) számú önkormányzati rendelete 

 

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. 3. pontjában meghatározott feladat- és hatáskörében, a 143. 

§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:  

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet célja, hatálya 

1. §. 

(1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Nagydobos község közigazgatási területén az út, az 

utca, a tér, a köz jellegű közterület és nagyobb területű összefüggő településrész elnevezését, továbbá 

az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjét a község működéséhez szükséges helyszíni 

tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.  

(2) A rendelet hatálya Nagydobos község közigazgatási területére, minden természetes személyre és 

székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az 

ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra  és a szabályozási terv által 

kijelölt területre kiterjed.  

(3) A község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban 

megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.  

 

2. Értelmező rendelkezések 

2. §. 



E rendelet alkalmazásában:  

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 

13. pontjában meghatározott terület.  

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 

303/2007. (XI.14.) kormányrendelet szerinti közterületnév.  

3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-

nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli 

beazonosítását szolgálja.  

II. FEJEZET 

A KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

1. A közterületek elnevezésének általános szabályai 

3.§. 

(1) Minden belterületi közterületet el kell nevezni, és minden külterületi közterületet és magánutat el 

lehet nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Nagydobos Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a hatáskörébe tartozik.  

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell  megállapítani.  

(3) Az utcák, épületek közötti szerviz utakat, gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet és 

lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.  

4. §. 

(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a község jellegére, történelmére, 

hagyományaira, földrajzi adottságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a közterületnek a községen 

belüli elhelyezkedésére és helytörténeti vonatkozásaira.  

(2) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.  

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, 

elhelyezkedésről vagy fogalomról lehet elnevezni.  

5. §. 

(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar 

nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.  

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek 

állítson emléket, aki  

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és  

b) élete, munkássága, valamely módon a községhez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult a község 

vagy térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a község lakói számára.  

2. A közterületek elnevezésének eljárási szabályai 

6. §. 

(1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:  

a) polgármester,  

b) a helyi önkormányzat képviselője,  

c) a községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár, d) a község közigazgatási területén 

ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.  

(2) A közterület nevét megváltoztatni különösen az alábbi esetekben lehet:  

a) ha az azonos hangzású közterületnevek zavart keltőek és a névazonosság másként nem kezelhető,  

b) ha a névhasználatban kimutatható változás következett be,  

c) ha a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő.  

7. §. 

(1) A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést a szervezeti és működési szabályzatról szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, és az 

elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.  

(2) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni, a döntésről értesíteni kell az 

illetékes okmányirodát, az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, a 

mentőállomást és a közmű szolgáltatókat.  

III. FEJEZET 

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

8. §. 



(1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a 

továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.  

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi 

beépítéskor a közbenső házszámot kapják.  

(3) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre 

nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.  

(4) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.  

(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a közterületről 

kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, amely közterületre az ingatlan bejárata 

esik.  

9. §. 

(1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től kezdődően, növekvő 

arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal oldalán lévő 

ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.  

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező 

irányú.  

(3) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással 1-től 

kezdődően folyamatos.  

(4) Az (1) – (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatályba lépésekor már meglévő közterületek 

számozását nem érintik.  

10. §. 

(1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új 

helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő 

megkülönböztetés alkalmazható, szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk 

alkalmazása nélkül.  

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.  

(3) Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.  

11.§. 

A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni 

kell a 7. §-ban meghatározott szervekkel.  

IV. FEJEZET 

NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE 

1. Névtáblák elhelyezésének szabályai 

12. §. 

(1) A közterület nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.  

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön 

tartószerkezeten kell elhelyezni.  

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését 

tűrni köteles. A kihelyezés időpontjáról előzetesen írásban értesíteni kell az érintett ingatlan 

tulajdonosát vagy használóját.  

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről az önkormányzat 

gondoskodik.  

13. §. 

A közterület elnevezésének megváltoztatása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a 

változásról szóló döntést követő egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. 

Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni. 2.  

 

 

2. Házszámtábla elhelyezésének szabályai 

(1) A házszámot jelező táblát (továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy a 

házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában 

tulajdonosának elhelyezni.  

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szüksége szerint 

cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.  

V. FEJEZET 



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

14. §. 

(1) Ez a rendelet 2014. 08.15-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell.  

(2) Azon ingatlan tulajdonosa, ahol az ingatlan házszámozása hiányzik, e rendeletben foglalt 

kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül köteles eleget tenni.  

  

Nagydobos, 2014. augusztus 07. 

  

 

Kovács Gábor  sk                                                                                                   Dr. Horváth László sk. 

   polgármester                                                                                                              jegyző 

 

 

 

 

 
Tárgy /3.tsp/ Egyebek 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A választási bizottságokat el kell fogadni a képviselő testületnek. Várom a hozzászólásokat a kiadott 

listához. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nekem van két név, Győri Jánosné most sem támogatom, nem tudja a dolgát, Ganyunéban pedig nem 

tudok megbízni. Javaslom, hogy Balla András legyen a tag a HVB-ben, Ganyuné pedig a póttag. 

Nincs más akit be lehetne tenni? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Balla András nem vállalta, csak azt, hogy póttag lesz. 10 éve dolgozok ezekkel a tagokkal a választási 

bizottságokban, és teljesen megbízhatóak. Augusztus 31-ig kell elfogadni a bizottságokat.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Javaslom, halasszuk el a döntést a következő testületi ülésre, és addig gondolkozzunk a neveken kit 

lehetne bevonni. 

 

A következő megbeszélni valónk a tökfesztivál. 

Célszerű lenne felosztani, hogy ki mit csinál, ki miért felel, hiszen egyszerre párhuzamosan több 

program fog menni. Lengyel Szilárdtól kértem egy költségvetést a lovasversenyről. 50.000 Ft a bírói 

díj, 40.000 Ft a díjazás. 120 főnek kell az ellátást biztosítani, reggel + ebéd. A csirkéket fel lehetne 

használni, ezzel jelentős költséget lehetne megtakarítani. A reggelit is mi csináljuk meg, vagy mással 

csináltassuk meg? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Reggelire hideg kaja kell, ezt meg tudjuk mi is oldani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ki szeretné elvállalni a lovasverseny felügyeletét, kézben tartását? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én elvállalom. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Több fakkot kellene csinálni, ehhez a faanyagot megvásárolnánk. Jobban nézne ki, ha egységes lenne. 



 

Jeremcsuk József képviselő: 

Kemény fából jó lesz, az jó megoldás.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A fellépőkkel egyeztettünk. Második nap lenne Bunyós Pityu és a Hooligens. Első napra szeretnék 

településeket is meghívni. Én konkrétan a következő településekre gondoltam: Tarpa, Nyírparasznya, 

Szamosszeg, Szamoskér, Vásárosnamény. Kit lenne még érdemes meghívni? 

 

Fonalka István képviselő: 

Ópályit is, hiszen szomszédos település.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Testvér települést esetleg meghívni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ez jó ötlet.  

 

A szombati napot Rúzsa Magdi fogja zárni, előtte lesz a Bakator, és a Karmapirin. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Úgy gondoltuk, hogy szombaton is bevállalna a képviselő testület saját költségre egy másfél órás 

zenekart.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az sok, nem fog időben beleférni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Szeretnénk meghívni a KisCipő zenekart, nagyon jól játszanak. 350.000 Ft lenne 1,5 óra.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szombatra már nem fog beleférni. A következő testületi ülésen mindent megbeszélünk. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Akkor már fogjuk tudni a fellépőket, és a díjakat is? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen.  

 

A Kölcsey Tv-től kértem árajánlatot, egy 30 perces műsor 300.000 Ft lenne. A tökfesztivált venné fel, 

és ezt lehetne később felhasználni reklámhoz.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Sok a 300.000 Ft. 

 

Fonalka István képviselő: 

Régebben ezt a beharangozó ingyen csinálták.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Sajnos ilyen már nincs. Amennyiben nincs több kérdés, aki egyetért azzal, hogy ne fogadjuk el a  

Kölcsey televízió ajánlatát kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 

 



 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

75/2014. (VIII.07.)  KT. számú határozata 

 

a Kölcsey televízió ajánlatáról 

 

A képviselő testület 

 

Nem fogadja el a Kölcsey Televízió ajánlatát a tökfesztivál média 

reklámozására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 
Kovács Gábor polgármester: 

Az általános iskolában beázik a lapostető, a kazánházba befolyik a víz. 600 m2-en kellene a 

javításokat elvégezni. Mondhatjuk azt, hogy ez a probléma nem érdekel minket mivel a KLIK a 

fenntartó, de az épület az önkormányzat tulajdona. Pesti László felajánlotta, hogy ők megveszik az 

anyagot, mi pedig fizessük ki a munkadíjakat. Kértek egy árajánlatot, melyben nettó 1,5 millió Ft a 

munkadíj, és az összes költség 5,2 millió Ft. Én is kértem egy árajánlatot, a munkadíj közel 

ugyanannyi, nettó 1,4 millió Ft, és az összes költség 3,9 millió Ft. Döntetünk kellene, hogy 

bevállaljuk-e a munkadíjat, vagy nem. 

 

Fonalka István képviselő: 

Ezt nekünk kell megcsinálni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az előbb mondtam, hogy mondhatjuk azt, hogy nem foglalkozunk vele,  de kb. 10 éve nem 

foglalkozik ezzel senki sem. Régóta fennálló probléma ez.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Van az épületen biztosítás? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen van, de a szakértő leírta, hogy sajnos nem idei történet. Az épület itt van a községünkben, 

nagydobosiak használják. Nem rossz dolog, ha a KLIK megvesz minden anyagot a javításhoz.  

 

Fonalka István képviselő: 

Mivel az önkormányzat  a tulajdonos, nagydobosi gyerekek járnak oda, és nem mostani hiba, hozzá 

kell járulni, feltéve ha van rá keret.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A tartalékból tudjuk megfinanszírozni.  

 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az óvodának mi valósult meg abból, amit az iskolai étkezdéhez kértek? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Egy része már meg van.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Az olcsóbbik árajánlatot kell elfogadni, ha meg akarjuk csináltatni.  

 



Fazekas Sándor képviselő: 

Szeptemberig meg kell oldani, ha rábólintunk.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha nem járulunk hozzá, akkor úgy marad, nem foglalkozik vele a KLIK? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ezt nem tudjuk, de ez hosszú évek óta így van.  

 

Fazekas Sándor képviselő:  

Ha a tartalékból lehet, meg kell csináltatni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyet ért azzal, hogy az iskola tetőszerkezetének javításához a munkadíjat az önkormányzat 

finanszírozza, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 
 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

76/2014. (VIII.07.)  KT. számú határozata 

 

Az iskola tetejének javításáról 

 

A képviselő testület 

 

Az önkormányzat költségvetéséből vállalja az általános iskola 

tetőszerkezetének  megjavíttatásához szükséges munkadíjnak a költségét.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a munkálatok elvégzéséhez szükséges 

teendők megtételére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az iskolában augusztus 23-án délután hagyományteremtő szándékkal nyárbúcsúztató 

programot szeretnénk szervezni a szamosszegi iskolával közösen, melyet az önkormányzat 

finanszírozna, az iskola pedig megszervezné. Játékos vetélkedőkre, kézműves foglalkozásokra 

gondoltam. Egyik évben mi rendeznénk meg, a másik évben Szamosszeg.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mennyi pénzt szánnánk rá? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

200.000 Ft, ennyit érdemes rászánni. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az iskola nem nyert pályázatot, melyből meg lehetne valósítani? Még a tankönyvek is 

idejönnek, melyet átvállal az önkormányzat, és mindjárt 2 millió Ft-ba lesz az iskola. Ha 

mindenre meg van az összeg, akkor csináljuk, de a szeptember a tökfesztiválról is szól.  



 

Jeremcsuk József képviselő: 

Hány gyereket érint a 23-a? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

393 gyereket érint 6 éves kortól 18 éves korig.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Nem lenne jobb, ha csak mi rendeznénk magunkban? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az a jó benne, hogy ismeretlen arcok is lesznek.  

 

Jeremcsuk József képviselő: 

Csak mi állnánk mindent. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Szerintem rá kell szánni a 200.000 Ft-ot. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy hagyományőrző jelleggel megrendezzük a nyárbúcsúztató programot 

augusztus 23-án az  általános iskolában, és 200.000 Ft-ot rászánjunk, kérem szavazzon. 

 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 
 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

77/2014. (VIII.07.)  KT. számú határozata 

 

Általános iskolai nyárbúcsúztató programról 

 

a képviselő testület 

 

  Hagyományteremtő jelleggel a tanévkezdés előtt az iskolás korú gyermekek 

számára nyárbúcsúztató programot rendez, melynek költségét 200.000 Ft-ot az önkormányzat 

saját költségvetéséből finanszírozza.  

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kiss Árpád panasszal fordult hozzám, hogy a közmunkások benyomták  a lemezkerítését. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Az uborkaprogramban részvevők odatámasztották korábban a kerékpárokat, de miután szóltak 

nekik már nem teszik oda. Szerintem az a törés a kerítésen már régóta ott van, az nem mostani 

dolog. Nem tudom, hogy mit akar Árpi, hiszen a mi területünkön jár be a kocsival. Van neki 

szorgalmi jog bejegyezve az ingatlanra? 



 

Jeremcsuk József képviselő: 

Szerintem semmi ilyen nincs bejegyezve, meg kell nézni a nyilvántartásban.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megnézzük az ingatlan nyilvántartást, és utána beszélünk az ügyről. 

 

Az általános iskola leadta a neveket, 2014-ben 12 gyereknek kellene megvásárolni a 

tankönyveket. Ez összegben 172.639 Ft-ot jelent. Javaslom, hogy az előző évhez hasonlóan 

most is fizessük ki ezeknek a gyerekeknek a tankönyvek árát.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én mindenképpen támogatom, vállaljuk át ezt a költséget. Tavaly 3-4 gyerek volt, akinek ki 

kellett fizetni a tankönyvek árát, mivel ők nevelőszülőknél voltak. Mi a helyzet most ezekkel 

a gyerekekkel? 

 

Dr. Horváth László: 

A nevelőszülők megkapják az államtól a pénzt a tankönyvekre is, ezért nem vállalta át az 

önkormányzat ezektől a gyerekektől a kifizetést.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő bejelenti érintettségét a napirendi pontnál, és nem szavaz.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy 12 gyereknek, akik az általános iskolában tanulnak, átvállaljuk a 

tankönyvek kifizetését, összesen 172.639 Ft összegben, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 
 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

78/2014. (VIII.07.)  KT. számú határozata 

 

Tankönyvtámogatásról 

 

A képviselő testület 

 

Az általános iskolás gyermekek részére tankönyvtámogatást szavaz meg, 

ebben a támogatásban azok a gyermekek részesülnek akik az ingyenes 

tankönyv juttatásban nem részesülhetnek. Az összeg 12 fő részére 

172.639.-Ft.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Bódi Elek képviselő: 

Nem jött ki a sintér a Petőfi utcába.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Intézkedek ez ügyben. 

 



Bódi Elek képviselő: 

Több dolgot is szeretnék felvetni. 

- A Fő út 24 számtól, ahol nem történt belvízelvezetés a mostani projektben, sok helyen 

befolyik a víz az udvarokra a nagy esőzéskor. El kellene kezdeni takarítani az árkokat, 

meg kell oldani ezt a problémát. 

 

-  tarthatatlan az ami az árusokkal van a faluban, továbbra is árulnak.  

 

- a polgárőrség biztosítását nem-e tudja bevállalni az önkormányzat? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A polgárőrség kocsija teljesen le van lakva, senki nem törődik vele, ez felháborító. Elvárnám, 

hogy legalább rendbe tartsák. 

Az árkok tisztítását el fogják kezdeni a közmunkaprogramban. Az árusokkal kapcsolatos 

probléma meg fog oldódni, ha a közterület felügyelőt  alkalmazni fogjuk.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A faluban több üres lakás van, ahol nagy a gaz, a parlagfű. Nem lehetne-e ezt lekaszáltatni a 

közmunkásokkal? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ezek mind magánterületek, ha eltűnik valami a portáról, ki fogja vállalni a felelősséget? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Rendőr, vagy jegyző úr nem mehet ki? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

De, igen. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Istvánékkal szemben a vályogházban, mely ki van támogatva, laknak, ez életveszélyes, 

valakire rá fog dőlni. Csinálni kellene valamit, ezt már korábban is felvetettem.  

 

Fonalka István polgármester: 

Iskolakezdési támogatás lesz? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, szeptemberben fogják megkapni az Erzsébet utalványt.  
  
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 

Jeremcsuk József                                       Fonalka István 

  

 jegyzőkönyv - hitelesítők 


