Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület
2014. december 09-án megtartott ülésének
a.)
b.)
c.)
d.)

jegyzőkönyve: 1
tárgysorozata: 1-6.
határozatai: 140-144.
rendelete: 9.
369-42/2014.
TÁRGYSOROZAT

1. Bankszámla hozzájárulás a dolgozók részére
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2. Bartha Ottó kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3. Egyebek

Nagydobos, 2014. december 11.

Kovács Gábor
polgármester

Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014. december 9-én
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Bódi Elek képviselő
Fazekas Sándor képviselő
Fekete László képviselő
Giczei István képviselő

Meghívottak:
Dr. Horváth László jegyző
Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a
határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről távol maradt Ferenczi Zoltán és Székelyné
Mester Mária képviselő
Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A képviselő testület Fekete László és Giczei István képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
140/2014. (XII.09.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1. Bankszámla hozzájárulás a dolgozók részére
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2. Bartha Ottó kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3. Egyebek

Tárgy /1.tsp/ Bankszámla hozzájárulás a dolgozók részére
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Utána jártam, hogy mit lehetne a dolgozóknak 100 %-ban odaadni, idetartozik a kulturális és sport
jellegű utalványok. A többi mind járulékköteles juttatás. Gondolom, hogy minden dolgozó a pénznek
jobban örülne. Javaslom elfogadni az előző testületi ülésen előterjesztett változatot, bankszámla
hozzájárulást adni a dolgozóknak 1.000 Ft/hó összegben.
Giczei István képviselő:
Egyetértek polgármester úr javaslatával, az iskolában is megkapták a bankszámla hozzájárulást 3 évre
visszamenőleg.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért a határozattervezettel, hogy a dolgozóknak 2014. évre 1000 Ft/hó bankszámla
hozzájárulást adjunk, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
141/2014. (XII.09.) KT. számú határozata
Bankszámla hozzájárulás a dolgozók részére
A képviselő testület
A 2014. évi költségvetés terhére jóváhagyja az Önkormányzat és intézményeinél
dolgozó 39 fő részére adható bankszámla hozzájárulást. Ennek összege 550.000
Ft.
Felhatalmazza a polgármestert a kifizetés terjesítésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tárgy /2.tsp/ Bartha Ottó kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A kérelemben Ottó leírja, hogy december 31-én a házasságkötő termet szeretnék kibérelni. Nem
vagyok ellene annak, hogy odaadjuk nekik. A termet csak gázzal lehet fűteni, ezért javaslom, hogy a
felmerülő rezsiköltséget fizessék ki. Bérleti díj legyen, vagy elég a rezsiköltség megfizetése?
Fekete László képviselő:
Szerintem csak a rezsit fizessék, ne legyen bérleti díj.
Bódi Elek képviselő:
Szerintem is csak a rezsi legyen, bérleti díjat ne kérjünk, ez így korrekt.

Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Bartha Ottónak odaadjuk a házasságkötő termet 2014.12.31-re a rezsiköltség
megfizetése ellenében, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
142/2014. (XII.09.) KT. számú határozata
Bartha Ottó kérelméről
A képviselő testület
Bartha Ottó kérelmét jóváhagyja, és részére 2014.12.31-re a házasságkötő termet
bérleti díj fizetése nélkül biztosítja. Azonban a rendezvény idejére eső
rezsiköltséget nevezett személynek az önkormányzat felé meg kell fizetni.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tárgy /3.tsp/ Egyebek
Kovács Gábor polgármester:
Az előző képviselői tiszteletdíj október 01-12 közötti időszakra még nincs kifizetve, meg kellene
beszélni az érintett testületi tagoknak ennek az összegnek a sorsát. Utaljuk-e a gyűjtőszámlára, vagy
mi legyen vele. Beszéljétek meg.
Elhangzott korábban, hogy a közmunkában a testület is tevékenyen részt vegyen. A most bent lévők 4
brigádra vannak elosztva. Holnap átbeszéljük kinek mi lenne a feladata. A feladatokat köztetek is fel
kellene osztani. Szabadságolás hogy történjen: Most a brigádvezetőknek szólnak, de meddig jelezhetik
a szabadság kérését?
Bódi Elek képviselő:
Szerintem aznap reggel 7-ig jelezhetik ezt a szándékot.
Kovács Gábor polgármester:
Igen, ez megoldható. Ha megbeszéltük a feladatokat a brigádvezetőkkel, tájékoztatlak róla benneteket.
Szeretnétek a szabadságolásba beleszólni?
Bódi Elek képviselő:
Nem folynánk bele a szabadságolásba. Ez egy munkahely nekik, reggel írják alá a jelenléti ívet és
ugyan így a munkaidő végén is.
Fazekas Sándor képviselő:
Ha úgy gondolod, hogy mi is ellenőrizhetjük őket a munkában, akkor tájékoztasd őket erről.
Kovács Gábor polgármester:
A következő az egyebekben: felhívott a helyi pékség tulajdonosa, eladná a pékséget, és nem-e
érdekelné az önkormányzatot. 20 millió Ft körüli értéket mondott. Mi a véleményetek erről?

Bódi Elek képviselő:
Elavult technológia van az üzemben, az engedélyeket nem lehetne megkapni az üzemeltetéséhez. Az
ár nagyon magas, nincs tárgyalási alapja. Ha savanyító üzem lenne, akkor elgondolkodnánk rajta, de
erre nincs szükségünk.
Fekete László képviselő:
Szerintem sem érdekel ez bennünket.
Kovács Gábor polgármester:
Megmondom a tulajdonosnak, hogy nem érdekel bennünket.
Ildikó szólt, hogy temetési segélyre adott be kérelmet Tóth Zoltán, de a rendeletben meghatározott
összeget meghaladja a jövedelme, de a kérelmet még nem láttam. Milyen formában tudnánk neki
segíteni?
Bódi Elek képviselő:
Mennyi a temetési segély összege?
Dr. Horváth László jegyző:
10.000 Ft.
Kovács Gábor polgármester:
Gondolkodtam, hogy ennyit mindenkinek odaadhatnánk temetési segélyként, jövedelemtől
függetlenül.
Bódi Elek képviselő:
Adja be a kérelmet, és akkor beszélünk róla.
Fekete László képviselő:
Mikor lesz az áram bekötve az állattartó telepre?
Kovács Gábor polgármester:
Folyamatban van, ígérik, de mindig elhalasztja az E-ON az időpontot.
Fazekas Sándor képviselő:
Az áteresz a Munkácsy u. végén mikor lesz megcsinálva?
Kovács Gábor polgármester:
Voltunk kint, megbeszéltük Fodor Karcsival, megcsinálják.
Dr. Horváth László jegyző:
Nekem is lenne egy dolog, a belső ellenőrzési tervet kiküldtem, sikerült-e mindenkinek átnézni.
December 31-ig kell elfogadni. Javaslom, hogy a kisebbségi önkormányzat ellenőrzését is vegyük
bele.
Bódi Elek képviselő:
Én átolvastam az éves ellenőrzési tervet, teljesen jogos, hogy benne legyen a kisebbségi önkormányzat
ellenőrzése, a szempontokat is teljesen jónak tartom, elfogadásra javaslom.
Kovács Gábor polgármester:
Elfogadhatjuk most is, de elhalaszthatjuk a következő ülésre is.
Fekete László képviselő:
Halasszuk el, legyen itt minden képviselő testületi tag.

Bódi Elek képviselő:
Szerintem nincs értelmet halogatni, fogadjuk el most.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásával, kérem szavazzon.

A képviselő testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
143/2014. (XII.09.) KT. számú határozata
A 2015. évi belső ellenőrzési tervről
A képviselő testület
A 2015. évi belső ellenőrzési tervet változatlan formában elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

Kovács Gábor polgármester:
A Tiszamenti Regionális Zrt-től érkezett egy megkeresés, minden tagnak szavazni kell a következő
témában. Leírja, hogy kitől szeretné venni az áramot.
Fekete László képviselő:
Az MVM Partnertől fogja venni, ők eldöntötték, akkor miért kérdeznek meg bennünket?
Bódi Elek képviselő:
A többi szolgáltató is ezt csinálja, eldöntik, és mi nem tudunk mit csinálni.
Kovács Gábor polgármester:
Szavazhatunk nemmel is, de nem szeretném, hogy ennek bármilyen utóhatása legyen.
Bódi Elek képviselő:
Ezzel hiába görcsösködünk, nem szavazat esetén lehet, hogy lesz egy fekete pont, ki tudja milyen
hátrány érhet bennünket.
Kovács Gábor polgármester:
Javaslom, szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy igennel szavazzunk kérem kézfenntartással jelezze.
A képviselő testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
144/2014. (XII.09.) KT. számú határozata
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. közgyűlés tartása nélküli határozathozatal ügye
A képviselő testület
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. közgyűlés tartása nélküli határozathozatal
ügyében érkezett megkeresésben Nagydobos Község Önkormányzata igennel szavaz.
Határidő: 2014.12.17.
Felelős: polgármester
Bódi Elek képviselő:
A kutyakérdés a Bem és Petőfi utcában még mindig nincs megoldva, és szintén nincs megoldva a Fő
úton Lengyel Sándorné háza előtti árokból a vízátfolyás, ez is visszatérő ügy.
Kovács Gábor polgármester:
Egy évben többször le van vágva Lengyelnének a kertje is. Ahhoz, hogy a víz átfolyást lehetővé
tegyük, a KÖZÚT engedélye kell.
Fekete László képviselő:
Nem kellene venni a tél beállta előtt, útszóró sót? A műtrágya szóróval meg lehetne oldani a szórást.
Kovács Gábor polgármester:
Ezt meg lehet oldani.
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja.

Kmf.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

Fekete László

Giczei István
jegyzőkönyv - hitelesítők

