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1.) Közmeghallgatás
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Nagydobos, 2014. december 30.

Kovács Gábor
polgármester

Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014. december 18-án 17 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Bódi Elek képviselő
Fazekas Sándor képviselő
Giczei István képviselő
Székelyné Mester Mária 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 Fekete László
képviselő.
Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A képviselő testület Fazekas Sándor és Székelyné Mester Mária képviselőket jegyzőkönyv
hitelesítőnek kijelöli.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselő testület egyhangúlag elfogadta a napirendet.
Tárgy /1.tsp/ Közmeghallgatás
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Kovács Gábor polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a közmeghallgatáson. az elmúlt egy évben történtekről és a
jövőbeni tervekről szeretnék egy rövid tájékoztatót mondani. Ezt követően várom az Önök javaslatát,
véleményét, mely a település javát szolgálná.
2014-ben a közmunkaprogramba 434 fő lett bevonva. Az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató a
településen. Átlagban 4 hónapig voltak a dolgozók foglalkoztatva. Mezőgazdasági program keretében
195 csirke lett feldolgozva, melyet a konyhán hasznosítottunk. 9 mangalica, 6 db koca, és 24 db malac
is van az állattenyésztésben. A sertések levágásával a konyhán költségmegtakarítás érhető el. Mivel a
közmunka nagy része bevonható mezőgazdasági munkába, ezért kerteket is fogunk bérelni, ahol
zöldségféléket fogunk termelni a konyhára. Térkő gyártást is megvalósítottunk a közmunkaprogramba,
ezáltal 394 m-en újítottuk meg a járdát. Jövőre 2 km-en szeretnénk járdát megújítani. A buszmegállók,
a templomok, az orvosi rendelők környékét is szeretnénk szilárdburkolattal lefedni, ehhez a
feladatokhoz a közút engedélye szükséges. Több nagy értékű tárgyi eszközt vásároltunk a
közmunkában, traktort, terménydarálót stb.
Pályázatokkal több 10 millió Ft érkezett a településre.
- az óvodában 17 millió Ft-ból valósult meg a napelem pályázat, a melegvíz előállítását tudjuk
ezzel biztosítani, de a későbbiekben szeretnénk fűtésre is kibővíteni.

-

befejeztük a csapadékvíz elvezető rendszer felújítását, több-kevesebb sikerrel. A terv adott
volt, és menetközben derültek ki problémák.
a tanyaprogramban a gépek beszerzése ebben az évben volt, itt tárcsát, vegyszerezőt,
rézsűkaszát, hótolót, pótkocsit, szippantót vásároltunk 10 millió Ft értékben.
a térfigyelő rendszer kiépítése folyamatban van, ez 9,8 millió Ft-os projekt.
a Labdarúgó Sportegyesület pályázott kisbuszra, 10 millió Ft + ÁFA volt a pályázott összeg.
szintén a sport nyert 7,2 millió Ft-ot TAO-s pályázaton, lelátó épült, megújult a kispad, és
folyamatban van a kerítés megvásárlása
tegnap voltam a BM-nál aláírni szerződést sportöltözőre 19,880 e Ft pályázati összegre, az
önkormányzat vagyona ezáltal is nő.

Pénzügy: 2014 zökkenő mentes volt, bér illetve számla kifizetés ügyében.
Rendezvények: május 1-én családi napot rendeztünk, és megrendezésre került a sütőtök fesztivál is.
ÖNHIKI pályázat: tavaly és tavaly előtt 20 millió Ft volt a támogatási összeg, az idei évben 6,5 millió
Ft volt, de ez a pénz elég, hogy ne legyenek anyagi gondjaink.
Szociális tűzifára 4,5 millió Ft-ot kapott az önkormányzat, ez 313 családnak 6 q akácfát jelent.
Az óvoda IPR pályázaton 2,4 millió Ft-ot kapott, ezt nagyrészt dologi kiadásokra lehet fordítani.
09. 27-én volt az Itthon Vagy Magyarország Szeretlek program, melybe községünk is részt vett.
A Belügyminisztérium kezdeményezésére megtörtént a zsidó temetők felmérése.
A tervek között szerepel:
- a Perényi Kastély önkormányzati tulajdonba vétele. Hasznosítása: közmunkaprogramban
telephely, idegenforgalmi célok, idősek nappali ellátása, tankert.
- járda hálózat megújítása az orvosi rendelőig mind a két oldalon
- kistemplom környékének rendbetétele.
Röviden ennyit szerettem volna mondani, várom a kérdéseket, hozzászólásokat, hiszen előbbre úgy
tudunk jutni, ha más is elmondja véleményét, javaslatát.
Ácsné Papp Judit nagydobosi lakos:
A sportpálya utcájának rendbetétele mikor várható?
Kovács Gábor polgármester:
Rázópad kialakítását tervezem, mivel rengeteg föld kerül felhordásra a külterületekről. A süllyedések
megszüntetése is tervben van. Virágosítani is szeretném a települést, ha valaki keresztül megy a
településen érezze, hogy jó volt idejönni, itt átmenni.
Ebben az évben két szilárdburkolatú útszakasz épült meg a Dózsa Gy. utcán. A tervek között szerepel
a Jókai utca két részének összekötése. Legnagyobb probléma a településen a kóbor ebek jelenléte, egy
kutya elszállítása sintérrel 20-25 ezer Ft-ba kerül. Erre a problémára az önkormányzatnak áldozni kell,
ezt meg kell oldani a lakosság érdekében.
Papp József nagydobosi lakos:
A jármi 10-14 területen kilátónak öntöttek le alapot, kihez tartozik ez?
Kovács Gábor polgármester:
Nem önkormányzati dolog, Szabó Szilárd fog építeni kilátót.

Papp József nagydobosi lakos:
Ha van ilyen lehetőség, a kistemplomhoz is lehetne kilátót építeni, hiszen nagyon szép kilátás van a
beregi részre.
Kovács Gábor polgármester:
Nyitott kapukat döngetünk ez ügyben. Remélem sikerül ezt megvalósítani. Parkosítást is szeretnénk
végrehajtani a közel 1 hektáros területen.
Szilágyi László nagydobosi lakos:
Az ivóvíz minősége nagyon rossz. A közkutakról többen hordják a vizet, ezeknek az embereknek
nincs olyan hely ahol tárolják a vizet, és sajnos nagyon sokat szemetelnek is. Erre is figyelni kellene,
hogy ne szemeteljenek.
Kovács Gábor polgármester:
Konkrét lépések vannak ez ügyben. 3 közmunkás folyamatosan járja a települést, de sajnos a szemét
újratermelődik rövid időn belül. Azok a közkutak, melyek nyitva vannak, azok kötelezőek. Az ivóvíz
minősége nem rossz, de a jó nem ilyen mint ez. A teljes rendszer mosatását tervezik tavaszra, de a
legnagyobb probléma, hogy nem műanyag csövek vannak letéve.
Várom a további észrevételeket, javaslatokat.
Bódi Elek képviselő:
Minden tiszteletem azoké az embereké, akik eljöttek. Én azt szerettem volna, ha 50-60 ember eljön.
Vagy minden rendben van a községben, vagy az érdektelenség miatt nem jöttek el az emberek. Más az
amikor az utcán mondják el véleményüket, és más lenne, ha itt mondanák el az éves beszámoló után.
Én azt mondom, hogy jöjjenek el az emberek és mondják el véleményüket, hiszen abból tudunk
táplálkozni. Siralmas, hogy ilyen kevesen vagyunk. Propagáljuk, hogy máskor sokkal többen
legyenek. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kovács Gábor polgármester:
Vagy nem rossz irányba mennek a dolgok, vagy olyan a vélemény, hogy minden-mindegy.
Nagy Károly nagydobosi lakos:
Minden mindegy az embereknek.
Papp József nagydobosi lakos:
Nem hozzák ki a szórólapokat a mi utcánkba. Ha szervezést akarunk, akkor olyat kell kiküldeni a
közmunkások közül, aki tud olvasni és biztos, hogy kiviszi. Én sem tudtam róla, hogy
közmeghallgatás lesz ma, csak a postán hallottam róla. A közmunkások közül is sokkal többnek kellett
volna eljönni, igaz, hogy nem kötelező dolog. Szerintem az emberek nem érdektelenség miatt nem
jöttek el. Az adóbevételt olyan emberekre fordítani, aki ennyire érdektelen, ez nem jó. Nézni kell,
hogy kit alkalmazunk, jobban kell szervezni a közmunkát.
Szilágyi László nagydobosi lakos:
Nem vagyok megelégedve a rendőrség munkájával. A mezőőr jól csinálja a munkáját. A rendőrség
miért adja át a bíróságnak egyből az ügyet, ők nem tehetnek semmit?
Kovács Gábor polgármester:
A mezőőr tetten érhet bárkit, de ő nem tehet feljelentést, csak a tulajdonos. Ha meg van a feljelentés,
akkor a rendőrség a bíróságnak adja tovább az ügyet. Ez az eljárás menete.
A szórólapok kihordásának koordinálásával Kovács Gyuszi van megbízva. Máskor is volt már ilyen
jellegű panasz, hogy a lakosság egy része nem kapta meg a szórólapot, vagy bármilyen tájékoztatót.
Tervezem, hogy ezzel a feladattal 1-2 ember lesz megbízva, ők fogják egész évben kihordani a

papírokat, így lesz kin számon kérni, ha probléma lesz. A közmeghallgatás időpontja látható volt az
interneten, és a községben több helyen is ki volt plakátolva.
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester megköszöni a jelenlétet a közmeghallgatást
bezárja.
Kmf.
Kovács Gábor
polgármester
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jegyző
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Székelyné Mester Mária
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