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TÁRGYSOROZAT

1/ Előterjesztés: Az EF-NA BT-vel és a NASE-vel kötött szerződésekről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2/ Előterjesztés: A Perényi kastély újbóli önkormányzati tulajdonba vételének
lehetőségéről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3/ Előterjesztés: A Tökfesztiválról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4/ Egyebek

Nagydobos, 2014. szeptember 7.

Kovács Gábor
polgármester

Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014. augusztus 26-án
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Bódi Elek alpolgármester
Ferenczi Zoltán 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 Jeremcsuk József
települési képviselő.
Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A képviselő testület és Bódi Elek és Fazekas Sándor 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
79/2014. (VIII.26.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1/ Előterjesztés: Az EF-NA BT-vel és a NASE-vel kötött szerződésekről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2/ Előterjesztés: A Perényi kastély újbóli önkormányzati tulajdonba vételének
lehetőségéről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3/ Előterjesztés: A Tökfesztiválról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4/ Egyebek

Tárgy /1.tsp/ Az EF-NA BT-vel és a NASE-vel kötött szerződésekről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Az előző képviselő testületi ülésen itt volt Balogh József, aki tett egy javaslatot a szerződések
felbontására. Én javaslom a szerződések felbontását. Így nem teszünk az új testület nyakába semmit
sem, amit esetleg nem akarnak.
Bódi Elek képviselő:
Én is javaslom, hogy a mindkét szerződést közös megegyezéssel bontsuk fel.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Van-e valamilyen tartozás mi felőlünk, vagy ő felőlük?
Dr. Horváth László jegyző:
Meg kell nézni a szerződésben foglaltakat.
Fekete László képviselő:
Ha közös megegyezéssel bontsuk fel a szerződéseket, akkor nincs.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért a szerződések, megállapodások közös megegyezéssel történő felbontásával, kérem
szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
80/2014. (VIII.26.) KT. számú határozata
A NASE-vel kötött szerződésről
A képviselő testület
A Nagydobosi Autósport Egyesülettel kötött szerződését 2014. 09.01.i hatállyal
közös megegyezéssel megszünteti.
Határidő: 2014.09.01
Felelős: polgármester
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
81/2014. (VIII.26.) KT. számú határozata
Az EF-NA BT-vel kötött szerződésről
A képviselő testület
Az EF-NA BT-vel kötött bérleti és megbízási szerződéseket 2014. 09.01.i hatállyal
közös megegyezéssel megszünteti.
Határidő: 2014.09.01
Felelős: polgármester

Tárgy /2.tsp/ A Perényi kastély újbóli önkormányzati tulajdonba vételének lehetőségéről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Kovács Gábor polgármester:
Egyeztettem a Nemzeti Vagyonkezelő illetékesével, ő azt mondta, hogy célszerű lenne egy
határozatot hozni, hogy vissza akarjuk kérni a Perényi kastélyt önkormányzati tulajdonba.
Viszont el kellene gondolkodni arról, hogy mit tervezünk az épülettel. Én személy szerint
külön kezelném a hasznosítást illetően az iskolát és a kastélyt. Várom ezzel kapcsolatban a
hozzászólásokat.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Befolyásolja-e a későbbi hasznosítás terve a visszaadást?
Kovács Gábor polgármester:
Szerintem nem.
Fazekas Sándor képviselő:
A fenntartása jelentős költségbe fog kerülni, ezért olyan hasznosítást kell keresni, hogy
kikeresse a költségeket.
Bódi Elek képviselő:
Az épület nem jó állapotban van, de jelentősen megnövelné az önkormányzat vagyonát. A
pályázatokat ki lehetne használni a felújításra. Munkahely teremtő hatása is lenne a
hasznosítással.
Fazekas Sándor képviselő:
Én is örülnék neki, ha átkerülne az önkormányzat tulajdonába, a falu éke lehetne, de a másik
oldaláról is el kell gondolkodni.
Kovács Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy szándékunkat jelezzük a
kastély önkormányzati tulajdonba vételére, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
82/2014. (VIII.26.) KT. számú határozata
A Perényi kastély újbóli önkormányzati tulajdonba vételének lehetőségéről
A képviselő testület

Kifejezi szándékát a Perényi kastély újbóli önkormányzati tulajdonba
vételéhez.
Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos tárgyalások
lefolytatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tárgy /3.tsp/ A tökfesztiválról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A programok nagy része egyeztetés alatt van. Felolvasom a tervezett programokat.
A két nap 7-8 millió Ft körül lesz. A szponzori pénz eddig kb. 1 millió Ft. A két nap alatt a bevétel
remélem 2 millió Ft fölött lesz. A jegy árakra nekem 500 Ft/nap, illetve 800-900 Ft/2 nap a
javaslatom.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Remélem nem lesz annyi ingyen belépő adva, mint tavaly.
Kovács Gábor polgármester.
Igen ez is korlátozva lesz. A belépőjegyek árusításához kelleni fog valaki.
Bódi Elek képviselő:
A gyerekeknek a belépőjegy mennyi lesz, tavaly 12 év alatt ingyenes volt.
Kovács Gábor polgármester:
Lehet most is így. Kitől mennyi helypénzt szedjünk, szedjünk-e vagy nem?
Bódi Elek képviselő:
Az árusoktól természetesen szedjünk.
Kovács Gábor polgármester:
Jelentkezett a Beregi Alapítvány is, szerintem tőlük nem kellene helypénzt kérni.
Mit szólnátok hozzá, ha a népi iparművészektől nem kérnénk pénzt? Csinálnánk nekik külön helyet és
ott pakolnának ki.
Egyenként felolvasom az árusítani jelentkezőket, és nézzük át, hogy milyen termékből, illetve milyen
szolgáltatásból mennyit, és kit engedünk be a fesztiválra.
A képviselő testület áttekintette az árusításra jelentkezőket.

Fekete László képviselő elhagyja az üléstermet.
Kovács Gábor polgármester:
Valószínű, hogy még lesznek jelentkezők, a jövő héten csütörtökön még visszatérünk erre a témára.
Tárgy /4.tsp/ Egyebek
Kovács Gábor polgármester:
A Református Egyház kérelméről tájékoztatom a jelenlévőket. A mostani tanévben is szeretnének
40.000 Ft támogatást kérni hittan könyvhöz.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ezek milyen könyvek? Ezeket nem fizeti az állam? Nem vagyok ellene, de mindenkinek mi adunk
mindent.
Bódi Elek képviselő:
Ezt a 40.000 Ft-ot adjuk meg, erre nyugodt szívvel felnyújtom a kezem.
Kovács Gábor polgármester:
A katolikus egyház is biztosan meg fog keresni bennünket hittankönyvek támogatásával, tavaly is
adtunk nekik támogatást.

Aki egyetért azzal, hogy a hittanos gyerekeknek a tankönyvekre támogatást nyújtsunk, kérem
szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
83/2014. (VIII.26.) KT. számú határozata
A Református Egyház kérelméről
A képviselő testület
A Református Egyház kérelmét támogatja, és a hittankönyvek megvásárlására a
tavalyi évhez hasonlóan 40.000 Ft támogatást nyújt.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Az óvoda kérelemmel fordult a képviselő testülethez, hogy az előző időszakhoz hasonlóan, most is
vállalja át az önkormányzat azoknak a gyerekeknek az étkeztetés térítési díját, akiknek fizetni kellene.
2014-2015. tanévben 12-15 gyereknek kellene fizetni, ők nem jogosultak gyermekvédelmi
kedvezményre, mivel a szülők dolgoznak. 15 esetén 2014. 09. 01-től 2014. december 31-ig 210.000 Ft
lenne ez az összeg, 2014. 09. 01-2015. 07. 31-iig 525.000 Ft. Én javaslom, hogy december 31-ig
szavazzuk meg a támogatást. Várom a kérdéseket, hozzászólásokat.
Bódi Elek képviselő:
Igen szerintem is így a jó, az előző tanévben is szavaztuk meg.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy azoknak az óvodás gyerekeknek, akiknek fizetni kellene, 2014. 09. 01-től
2014. 12. 31-ig terjedő időszakra átvállaljuk az étkeztetés térítési díját, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
84/2014. (VIII.26.) KT. számú határozata
A Nagydobosi Napközi Otthonos Óvoda kérelméről
A képviselő testület
Jóváhagyja az óvoda kérelmét a 15 gyermek részére 2014. december 31-ig
ingyenesen biztosítja az óvodai étkeztetést.
Határidő: azonnali
Felelős: polgármester

Fonalka István képviselő:
Az Erzsébet utalványt mikor fogják kapni azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultak?
Dr. Horváth László jegyző:
Úgy tudom, hogy a jövő héten.
Bódi Elek képviselő:
Több dolgot is szeretnék felvetni.
- A kutya kérdés nincs megoldva a Petőfi utcában. Ki kell hívni a sintért reggelenként.
- Bíró Györgyné kérdezi, hogy a lakásotthonos gyerekeket miért nem hívta meg az iskola igazgatónője
a nyárbúcsúztató rendezvényre?
- Az árusok bejárnak az idősekhez, ez most már kezd veszélyessé válni. Meg kell ezt akadályozni, ha
be lenne tartatva a rendelet, nem harapódzott volna el így ez a dolog. Nem kell engedni az utcai
árusítást.
Kovács Gábor polgármester:
Erre szeretnék reagálni. Én hozzám pedig azzal fordultak, hogy nem tesszük jól, ha nem engedjük
árulni ezeket az árusokat, nagyon szeretnék, ha árusíthatnának.
Bódi Elek képviselő:
Én csak attól tartok, hogy előbb-utóbb bajok lesznek. Én csak figyelem felkeltőnek mondtam.
A Fő út 1-től a Fő út 22-ig egy-egy nagyobb esőzéskor befolyik a víz az udvarokra, ki kell tisztítani az
árkokat.
Szabó Róbertnénak javaslom, hogy a 13.000 Ft-ot adjuk oda tankönyvre, hiszen jegyző úr azt
mondtad, hogy törvényesen jár.
Dr. Horváth László jegyző:
Jogszabály szerint adható, a nevelt gyerek belefér a törvényben foglaltaknak, de ők az államtól
megkapják a pénzt a tankönyvekre is.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ki adhatná még be, aki ilyen helyzetben van?
Dr. Horváth László jegyző:
Maximum 3 gyereket érint.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Akkor adjuk oda.
Kovács Gábor polgármester:
Jegyző úr azt mondta, hogy tankönyvre megkapják a pénzt. Más címszó alatt adjunk támogatást nekik.
Hivatalosan Szabó Róbertné nem keresett meg bennünket eddig. Ha meg fognak keresni bennünket,
akkor döntünk ez ügyben.
Bódi Elek képviselő:
Az utalványos kérdést jó, hogy felhoztad István. Többen mondták, hogy spanolod őket, hogy a fizetést
is és az utalványt is meg kellett volna kapniuk. Szerintem ennek semmi értelme nincs, nem kell
spanolnod őket, hiszen szerintem már nincs befolyásod a cigányok körében.
Fonalka István képviselő:
Ettől én teljesen elhatárolódom. Én csak azt mondtam nekik, hogy tavaly augusztusban megkapták az
utalványt.

Ferenczi Zoltán képviselő:
Azokat a telkeket, melyek lakatlanok és nagyon gyomosak, nem lehet az önkormányzatnak lekaszálni?
Kovács Gábor polgármester:
Van ahol már elkezdték a vágását. Sajnos, most már mindenki elvárja, hogy le legyen kaszálva a fű,
és ez iszonyatosan nagy költség nekünk.
Fazekas Sándor képviselő:
A mellettem lévő telken is nagyon nagy a dudva, a lakó elköltözött, nem fogja levágni úgysem.
Kovács Gábor polgármester:
Terezem, hogy alapítok egy KHT-t, és fogunk végezni szolgáltatást ilyen irányban is, sőt bérbe is lehet
lesz venni a fűkaszát.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A Kossuth utca végére letették a műanyag csövet, most már lefolyik a víz Köszönik az ott lakók.
Dr. Horváth László jegyző:
A választási bizottságok névsorát kellene elfogadni. Ki van egészíve a lista.
Kovács Gábor polgármester:
Van-e kérdés a bizottságok névsorához?
Ha nincs, aki egyetért a kiadott választási bizottságok névsorával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
85/2014. (VIII.26.) KT. számú határozata
A választási bizottságok megválasztásáról
A képviselő testület
A jegyző által előterjesztett választási bizottságokat jóváhagyja a határozat
mellékletét képező formában.

1. számú melléklet

SZSZB1.

SZSZB2.

Szász Gyuláné
Baloghné Losonczi Anita
Czine Zsoltné
Kozmáné Dienes Juditt
Bodó Béláné
Kiss Árpád
Szenderné Dorner Mónika
Horváthné Ferenczi Mariann
Biró Károlyné
Rózentál Beáta Kitti

elnök
tag
tag
póttag
póttag
elnök
tag
tag
póttag
póttag

HVB

Baksa István
Sántáné Ferenczi Andrea
Ganyuné Kiss Zsuzsanna
Balla András

elnök
tag
tag
póttag

Győri Jánosné

elnök
tag
tag
póttag
póttag

Lengyel Gergő
Roma
Nemzetiségi- Ferenczi Anita
SZSZB
Keresztesi Mónika
László Viktória

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

Kmf.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

Bódi Elek

Fazekas Sándor
jegyzőkönyv - hitelesítők

