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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014. október 3-án  megtartott  

rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek alpolgármester 

    Jeremcsuk  József képviselő 

    Ferenczi Zoltán képviselő 

Fekete László képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Fonalka István képviselő 

    

Meghívottak:    

    Dr. Horváth László  jegyző 

 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja.  

 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

94/2014. (X. 02.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

 

1/ Előterjesztés: A szociális tűzifa pályázathoz való csatlakozásról 

                             Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

2/Egyebek 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Tárgy /1.tsp   A szociális tűzifa pályázathoz való csatlakozásról 

                       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az önkormányzat 498 m3 kemény lombos tűzifára pályázhat. Az önerő összege 632.460 Ft. 

Az előző évihez viszonyítva nagyobb mennyiségre pályázhatunk, és kevesebb az önerő, 

melyet finanszírozni kell. A képviselő testületnek a pályázathoz való csatlakozásról kellene 

dönteni.  

Van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő:  

Jó lenne, ha tudnánk majd a súlyt, nem csak a köbmétert, és úgy osztanánk ki.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A Nyírerdőtől fogjuk a tűzifát megrendelni, és minden szállítmányt le fogunk mérni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Valaki ott lesz a méréskor? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, vagy egy testületi tag, vagy valaki más, de ezt mindenképpen meg fogjuk oldani.  

A kiosztásról később fogunk dönteni.  

 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért a szociális tűzifa pályázathoz való 

csatlakozással, kérem szavazzon. 

  

A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 
  Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

 95/2014 (X.02.) számú határozata 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásának pályázatáról 

 

A Képviselő Testület 

                                 Csatlakozik A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag     

                             vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásának pályázatához 

                                    és a pályázatban meghatározott maximális mennyiségű 498m3 

                                    keménylombos tűzifát – igényli meg. Vállalja az ehhez kapcsolódó  

                                    632.460 Ft  pályázati önerőt.  

                                    A szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.   

                                    Felhatalmazza a polgármestert, a pályázat beadásával kapcsolatos  

                                    teendők megtételére. 

 

 

Határidő: 2014.10.06. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 



Tárgy /2.tsp/  Egyebek 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról az előző testületi ülésen döntés született. Az 

abban szereplő összeget módosítani kell a Magyar Államkincstár felhívására, és ezt követően 

az új határozatot hiánypótlás keretében kell benyújtani. A támogatási igény 55.798.000 Ft-ról 

56.161.000 Ft-ra módosul. A bérhez tartozó járulékokra is be lehet nyújtani az igényt, ezért 

változott a támogatás összege. Várom a kérdéseket, hozzászólásokat. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Bízzunk benne, hogy minél többet fognak megadni az igényelt összegből. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

2014. évi kiegészítő támogatási igényt 56.161.000 Ft összegre nyújtsuk be, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

96/2014. (X. 02.)  KT. számú határozata  

 

A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

 
 

1. Nagydobos Község Önkormányzat képviselő testülete a megyei önkormányzati 

tartalékról a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

2013.évi kiegészítő támogatásáról szóló 7/2014 (I.31 ) BM rendelet alapján 

támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége 

megőrzését szolgáló 2014.évi kiegészítő támogatásra. 

 

2. Az Önkormányzat 56.161.000 -Ft (azaz Ötvenhatmillió-egyszázhatvanegyezer) 

támogatásra nyújt be kérelmet. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatási kérelmet nyújtsák 

be. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő:2014.október 06. 

 
 

 

 

 



Kovács Gábor polgármester: 

A Nagydobosi Labdarúgó Sportegyesület pályázaton nyert egy buszt. Ki kellene fizetni a 10.700.000 

Ft-ot. Ez az összeg a számlánkon rendelkezésre áll, de nem merem bevállalni a kifizetést, mivel 

utófinanszírozott a pályázat, ezért nem tudjuk, hogy mikor kerülne vissza ez az összeg. Ezért 

javaslom, hogy hitelből fizessük ki ezt az összeget, úgy,  mint a tanyapályázatnál.  

 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Mikor jön vissza ez az összeg? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az MVH-t ismerve kb. 6 hónap múlva visszajön. Már 2 millió Ft ki van fizetve, ezért 12 millió Ft-ot 

fognak átutalni. 

 

Fonalka István képviselő: 

Előre meg kell finanszírozni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, mivel utófinanszírozott pályázat. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

6 hónapra kapjuk ezt a hitelt? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, és a jegybanki alapkamat megy még rá. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Ez jó dolog, nagy segítség, egy félévre kb. 200.000 Ft lesz a kamat összege. Ez jó lehetőség, ha itt van 

a hitel lehet tovább tervezni a dolgokat.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

9 személyes a busz? Meddig nem lehet eladni majd? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen 9 személyes, és 5 évig nem lehet eladni. Mindenképpen kellett volna egy buszt beszerezni, és ez 

jó lehetőség, hogy a sport pályázhatott. Az önkormányzatnak megnőttek a feladatai a közmunka 

sokrétűsége miatt.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ez az önkormányzatnak nagy segítség lesz, hiszen hétközben be fog tudni segíteni az 

önkormányzatnak.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy 10.700.000 Ft hitelt felvegyünk,  

kérem szavazzon. 

 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 
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A Labdarúgó Sport Egyesület gépjármű beszerzési pályázatához történő hitel felvételéről 

 

A képviselő testület  

 

10.700.000 Ft fejlesztési célú hitel felvételéről dönt. A hitel fedezeteként felajánlja 

a saját tulajdonú tehermentes Nagydobos 746 hrsz. alatt lévő gyógyszertár 

épületét.  

   

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitelszerződés aláírására.  

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

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

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

  

Bódi Elek                                 Ferenczi Zoltán                                   

      

 jegyzőkönyv - hitelesítők 


