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TÁRGYSOROZAT

1.) Előterjesztés: Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2.) Egyebek

Nagydobos, 2014. szeptember 24.

Kovács Gábor
polgármester

Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014. szeptember 10-én
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Bódi Elek alpolgármester
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 távol maradt Fonalka István,
Jeremcsuk József és Fekete László képviselő.
Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A képviselő testület és Bódi Elek és Ferenczi Zoltán képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
90/2014. (IX. 10.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1.) Előterjesztés: Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2.) Egyebek

Tárgy /1.tsp/ Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Kovács Gábor polgármester:
Nagydobos Község évek óta csatlakozik a Bursa Hungarica pályázathoz, ezt minden évben a
képviselő-testület határozatával lehet megtenni. Erről a csatlakozásról kell most döntenünk.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Aki egyetért a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásról, kérem szavazzon.
A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
91/2014. (IX. 10.) KT. számú határozata

Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról
A képviselő-testület
Csatlakozik a 2015. év Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz, és a nyilatkozatban foglaltakat elfogadja, egyben
felhatalmazza a polgármestert, annak aláírására.
Határidő: 2014. szeptember 30
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Tárgy /2.tsp/ Egyebek

Kovács Gábor polgármester:
A tökfesztiválra a belépés többszínű karszalaggal lesz megoldva. Rádió reklámra lenne
lehetőség a Rádió Somnál, olyan formában, hogy a fesztivál előtt egy hétig adnák a reklámot,
és a műsorvezetést is bevállalják mind a két napon. E mellett riportokat készítenének az
emberekkel, melyet a következő héten folyamatosan adnának le a rádióban. Mindez 100.000
Ft-ba kerülne.
A héten a plakát is kész lesz. 10 standot készíttetünk a közmunkásokkal, így az összkép szebb
lesz.
Az intézményekben is szóltam, hogy nem lesznek tiszteletjegyek csak a dolgozóknak.
Elek a padok és asztalok beszerzését rád bíznám. Zoli a lovasoknak, ami kell az étkeztetéshez
írjátok össze és beszerezzük.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Szilárdékkal mi mindent rendezünk, csináltunk egy előzetes költségvetést, kb. 500.000 Ft-ból
kijön.
Bódi Elek képviselő:
A meghívóban több helyen van elírás, ezeket javítani kellene.

Kovács Gábor polgármester:
Mi is észrevettük, kijavításra kerültek az elírások.
Bódi Elek képviselő:
Javaslom, hogy Rácz Imrének az Agrárkamara elnökének is küldjünk egy meghívót.
Kovács Gábor polgármester:
Rendben van, küldjünk.
Elszeretném, még mondani, hogy 4-5 polgárőr bevonását tervezem a tökfesztiválon,
feladatuk: hogy a kocsikat az útról a parkolóba irányítsák.
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja.

Kmf.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

Bódi Elek

Ferenczi Zoltán
jegyzőkönyv - hitelesítők

