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Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. szeptember 10-én 

megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 
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    Ferenczi Zoltán képviselő 

    Giczei István képviselő 
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Meghívottak:   Koós Lóránt Református lelkipásztor 

Margitics Péter görögkatolikus egyház képviselője 

Váradi Antal CNÖ elnök 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja.    

 

 

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 

110/2015. (IX.10.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 
1. Előterjesztés: Megbeszélés az egyházak képviselőivel 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2. Előterjesztés: „Minden gyermek lakjon jól” Alapítvány pályázatáról 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3. Előterjesztés: Rekultivált hulladéklerakó utógondozásával kapcsolatos feladatokról 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

4. Előterjesztés: Alpolgármester választás 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

5. Előterjesztés: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

6. Előterjesztés: Az óvodai férőhelyek mértékéről 



Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

7. Előterjesztés: Óvoda kérelme iskoláztatási támogatáshoz 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

8. Előterjesztés: Tökfesztivál megbeszélés 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

9. Előterjesztés: A Kristályvíz Kft-ben lévő önkorm1ányzati tulajdonrész értékesítésével     

         kapcsolatos  döntés Fábiánháza 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

10. Egyebek 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ Megbeszélés az egyházak képviselőivel 

   Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovás Gábor polgármester: 

Köszöntöm Koós Lóránt református lelkipásztort, Margitics Pétert a görötkatolikus egyház 

képviselőjét. Katona László baptista lelkész nem jelezte távolmaradását.  

Azért szerettem volna, ha eljött volna minden egyház képviselője, hogy megbeszéljük a jövő évi 

támogatásokat és a beadványokat. Van-e kérdés, vagy amit elöljáróban elszeretnétek mondani. 

 

Margitics Péter görögkatolikus egyház képviselője: 

Köszönjük az eddigi pénzbeli és a természetbeni támogatásokat  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Minden évben támogatjuk az egyházakat, minden évben más-más egyházat. Jövő évben a református 

egyház a soros. Eddig ez a támogatás 300.000 Ft volt, emellett a további kéréseket a lehetőségeknek 

megfelelően támogattuk. Szeretném megvitatni, hogy emeljük 500.000 Ft-ra a támogatást, hiszen 5-6 

éve is a mostani összeg volt a támogatás, ha jól tudom.  

 

Koós Lóránt református lelkipásztor: 

2002-2006 között volt a református egyház támogatása 300.000 Ft, a görög egyházé 200.000 Ft, és a 

baptista egyház támogatása 100.000 Ft. 2006 után ez a támogatási forma nem működött. 2006-ban 

adtunk be kérelmet fűtéskorszerűsítésre, de elutasították. Ezt az összeget 2012-ben a testülettől 

megkaptuk. Köszönjük ezt a hozzáállást a képviselő testületnek. Nagydobos fontosnak tartja az egyház 

támogatását, ezzel a jövő pillérét is támogatja. Kérnénk, hogy úgy hozzanak döntést, hogy ne érje 

sérelem egyik egyházközösséget sem. Kérnénk ezt szem előtt tartva hozzák meg a döntéseket a 

békesség fenntartása érdekében.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ezt szem előtt tartjuk. Garázsépítésre érkezett kérelem a református egyház részéről, kérlek Lóránt 

mondj erről egy pár mondatot.  

 

Koós Lóránt református lelkipásztor: 

Benne vagyunk egy kettős építkezésben. A templom bádogtetőjét kell kijavítanunk, erre 1,2 millió Ft-

ot nyertünk pályázaton, de ez az összeg nem elég rá. A mások probléma, hogy nyertünk egy kilenc 

személyes buszt, de nincs csak egy garázs, ebbe nem fér be a busz, ezért szeretnénk egy tároló 

helyiséget készíteni. Ennek a költségvetése 726.110 Ft. Ehhez kértük a segítséget. 200.000 Ft-ot 

kaptunk az egyházmegyétől. Ehhez nem igen tudunk gyűjtést eszközölni az egyházközösségtől, ezért 

bátorkodtunk ebben a sürgős ügyben segítséget kérni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 



Anyagiakon kívül tudunk-e segíteni? 

 

Koós Lóránt református lelkipásztor: 

Két költségvetés van, fára és fémre, az összeg közel ugyan annyi. Ragaszkodnánk a faszerkezetes 

megoldáshoz, mivel a későbbi tervek megvalósításához a faszerkezet jobban illeszkedne. Árban nincs 

nagy különbség. Mindkettő szakmaiságot igényel. Nem tudom, hogy a mesterek engednek-e 

beleszólást.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ez csak anyagár? 

 

Koós Lóránt református lelkipásztor: 

Nem, munkadíjjal együtt van. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Van ácsmester, Pisti az, és segédmunkában is tudunk segíteni.  

 

Koós Lóránt református lelkipásztor: 

Megkérdezem a mestert, nem tudom, hogy kell-e segítség nekik.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha van konkrét mester, akkor ő és a segítői megcsinálják.  

 

Koós Lóránt református lelkipásztor: 

Ha van ilyen jellegű segítség, más ügyben szívesen vesszük.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jövő évben a református egyház a soros a támogatásban. Az önkormányzat büdzséje megengedi 

szerintem, hogy most odaadjuk a 300.000 Ft támogatást. Ha több támogatást szavazniuk meg a 

következő évben az egyházaknak, akkor a különbözetet még odaadjuk.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A jövő évi segítségnyújtásból tervezted? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én ezzel nem értek egyet. Ha segítünk, akkor most kell segíteni. Ne a jövő évi költségvetés terhére 

adjuk oda a támogatást. Adjuk oda most a 250.000 Ft-ot, és a jövő évi támogatást, ha megszavazzuk a 

300.000 Ft-ot vagy az 500.000 Ft-ot, akkor azt jövőre adjuk oda. Szerettem volna, ha mind a három 

egyház képviselője itt van. A görög egyháznak is odaadtuk a 300.000 Ft-ot fürdőszoba felújításra.  

 

Margitics Péter görögkatolikus egyház képviselője: 

Célzott támogatás volt? Abban az évben a soros támogatást kapta az egyház, és nem volt 

meghatározva, hogy mire lehet felhasználni a támogatást.  

 

Bódi Elek képviselő:  

Nem volt célzott támogatás. 

Én javaslom a 250.000 Ft odaadását. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én csak támogatni tudom, amit elmondtál Elek, ezt most kell odaadni, és nem a jövő évi terhére.  

 

Kovács Gábor polgármester: 



Jó, de ha Molnár Zoltán is beadja a jövő héten a kérelmet kerítésre, vagy Katona úr is, akkor is fogunk 

adni? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Igen, ha van rá keret.  

 

Koós Lóránt református lelkipásztor: 

Ami itt elhangzott, az nem várt nagy segítség lenne. De nem szeretném azt, hogy ez elindítana egy 

lavinát. Kérdezem én azt a döntést hozó embereket, hogy van-e egyházellenesség a kiment 

támogatások miatt? Nem szeretném azt, ha a faluban úgy gondolnák, hogy az egyházak megkapnak 

mindent és más pedig nem. Nekünk a 300.000 Ft is nagy segítség lenne, de ha lehet azon kívül is, 

akkor megköszönjük.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha más is beadja, adni kell. Jövőre úgy is ti lennétek a soros. Nektek most van rá szükségetek, oda 

tudjuk most adni.  

 

Giczei István képviselő: 

Adjuk oda a támogatást, és jövőre azt, ami járna.  

 

Fekete László képviselő: 

Ha így van, nem csak az egyház fog kérni, itt van a kisebbség, ők is fognak kérni. Okosan kell 

kitalálni. 300.000 Ft-ot odaadunk most, és jövőre még 200.000 Ft-ot. Szerintem gondolkodjunk el 

ezen.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Itt nem 250.000 Ft-ról döntünk, hanem 750.000 Ft-ról.  

 

Koós Lóránt református lelkipásztor: 

Szerepel összeg a kérelemben? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem, itt beszéltük az előző ülésen. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A 250.000 Ft annyira befolyásolja a költségvetést? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ez nem 250.000 Ft lesz.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

250.000 Ft-ot előlegezzük meg és jövőre 400.000 Ft-ra emeljük meg a támogatási összeget, és akkor 

még a 150.000 Ft-ot megkapja az egyház.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ugyan azt mondod, hogy a jövő évi terhére adjuk oda. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Igen. 

 

Koós Lóránt református lelkipásztor: 

A polgármester úr mondott egy összeget, nekünk az nagy segítség. Ha jövőre ezen felül még 100-150 

ezer Ft jut, mi azt köszönettel vesszük, és akkor nem fog a többi egyház sem beadni kérelmet.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 



Szomorú, ha ezért adnának be kérelmet.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ez nem egy személyre van kihegyezve. Milyen dolog az, hogy a jövő évi terhére adunk? Nem úgy 

ismerem egyik egyház vezetőjét sem, hogy ezért beadnák a kérelmeket.  

A baptista egyháznak is odaadtuk a 300.000 Ft-ot térkőben, és akkor hol van a 200-250 ezer Ft 

munkadíj? Szerintem kizárt dolog, hogy beadnák azért a támogatási kérelmet a két egyház részéről, 

mert a református egyházat támogattuk.  

 

Koós Lóránt református lelkipásztor: 

2013-ban amit kaptunk egy 2006-os lyuk betömése volt. A mostani segítség a 2013-as segítség lenne. 

2006-ban nem kaptuk meg a 300.000 Ft-ot, ezt kaptuk meg 2013-ban.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Akkor egy év támogatás hiányzik.  

 

Koós Lóránt református lelkipásztor: 

Igen, fűtésre lett beadva a kérelem, volt egy választás, és elmaradt a segítség.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha a baptista egyház idehoz egy angol tábort és azt nézitek, hogy hány nagydobosi gyerek van, akkor 

nem értem ezt.  

 

Koós Lóránt református lelkipásztor: 

Ezért mondtam el az előbbi dolgokat. Ahogy dönt a testület, mi azt hálás szívvel vesszük.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A pénzügyi bizottság elnökét kérdezem, hogy a 250.000 Ft annyira befolyásolja a költségvetést-e vagy 

nem? 

 

Fazekas Sándor képviselő. 

Annyira nem befolyásolja, 250.000 Ft kifizetése nem fogja veszélyeztetni a költségvetést.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Már most is késésben vagyunk a támogatással, hiszen mikor beadták már ezt a kérelmet. Javaslom 

odaadni, úgy látom Sanyi is áldását adja rá.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra teszem fel a támogatást.  

Aki egyetért a javaslatommal, hogy a jövő évi támogatás terhére adjuk oda a 250.000 Ft-ot a 

református egyháznak, kérem szavazzon.  

 

 

A képviselő testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 3 ellenszavazattal a következő határozatot 

hozta: 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

111/2015. (IX.10.)  KT. számú határozata 

 

A református egyház támogatásáról 

 

A képviselő testület  

 

Elutasítja, hogy a 2016. évi költségvetés terhére adja oda a Református 

Egyház részére a 250.000 Ft támogatást.  

 



Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a 250.000 Ft támogatást a református egyháznak az ez évi költségvetés 

terhére adjuk oda, és a következő évben megkapja a soros támogatás összegét, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 2 nem szavazattal, a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

112/2015. (IX.10.)  KT. számú határozata 

 

A református egyház támogatásáról 

 

A képviselő testület  

 

A Református Egyház részére 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatást állapít 

meg a 2015. évi költségvetés terhére.  

   

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Ferenczi Zoltán képviselő. 

Szavazhatnánk a hittankönyvekről is most. 

 

Koós Lóránt református lelkipásztor: 

Ez az utolsó ilyen támogatási kérelmünk, jövőre már mindenkinek biztosítva lesz az állam által.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy az előző évekhez hasonlóan most is támogassuk mind a három egyháznak a 

hittankönyvek megvásárlását, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot 

hozta:   

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

113/2015. (IX.10.)  KT. számú határozata 

 

A hittankönyvek megvásárlásáról 

 

A képviselő testület  

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan hozzájárul  mindhárom egyház részére a 

hittankönyveket biztosítja.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Koós Lóránt református lelkipásztor: 



Köszönjük a támogatást. Nem voltam tisztában azzal, hogy minden évben másik egyház kapja a 

támogatást, erre a későbbiekben figyelemmel leszünk. Köszönjük a támogatást. Erőt és áldást 

kívánunk a további munkához.  

 

Margitics Péter görögkatolikus egyház képviselője: 

Mi is hasonló jókat kívánunk az egyházközösség nevében.  

 

Koós Lóránt és Margitics Péter elhagyja az üléstermet. 

 

 

Tárgy /2.tsp/ „Minden gyermek lakjon jól” Alapítvány pályázatáról 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mindenki megkapta a beadványt. Megkérem Váradi Antalt a CNÖ elnökét, hogy mondja el, mit 

szeretnének.  

 

Váradi Antal CNÖ  elnök: 

Felkerestük Hegedűs Zsuzsát, ő azt mondta, hogy mi is mint kisebbség pályázhatunk, de én úgy 

gondoltam, hogy együtt adjuk be a nagy önkormányzattal. Vagy vetőmagot vagy kisállatot adnának, 

de én kértem élelmiszert is.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Halmozottan hátrányos helyzetűekre lehet beadni. Nem csak romák vannak benne. Adatkezelési 

aggályokat von maga után, ha kiadjuk ezeket az adatokat, ezt jegyző úr tudná elmondani.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem pályázhatnak a magyarok nélkül, de te nem adhatod ki az adatokat. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. Pályázhatunk  mint önkormányzat és aki a kisebbségi önkormányzathoz tartozik, odaadnánk és ti 

koordinálnátok. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Ha mi kértük meg, mi indítottuk el, mi szerepeljünk benne. Ez nagy dolog. Dolgozik a titkárnő, nem 

hiába ül ott bent és én sem. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Vetőmag lenne? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, én ezt támogatnám, a csirkét, kacsát eladják. A közmunkával össze lehetne kötni és csak az 

jöhetne be, aki gondozza a kertjét. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Azt nem lehetne, hogy összeszednétek a magokat és egy kertben csak sárgarépa lenne? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ezt nem lehet, kijönnek ellenőrizni. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Élelmiszert nem lehet? 

 

Kovács Gábor polgármester: 



Szerintem nem. Jövő évtől lehet az Élelmiszerbanknál pályázni. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Mi írtunk nekik is és azt mondták, hogy azért nem adnak, mert nem vagyunk beregisztrálva. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A kisebbségi önkormányzat nincs beregisztrálva. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Itt semmi nincs ebben a faluban. Ez tragédia. Itt van a probléma, itt dől el minden a testületben. 

Vannak hátrányos helyzetű családok, akikre megkapják a pénzt, hol van ez a pénz? Ha dől kifelé a ház 

és beadja a papírt, nem segítik. Itt a testület dönt mindenről. A faluban azt látom, hogy nem kapunk 

semmit, egy jó szót, egy támogatást sem. Máshol osztják a paprikát, paradicsomot, tejet. Kéthetente 

szétosztják Jándon. Itt is van uborka, mégsem adtak egy üveggel sem. Nekünk is jól esne ez. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha ennyire rossz, miért jönnek ide? 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Én nem ezt mondtam. Ha kérek egy linóleumot vagy 100 Ft-ot, nem magamnak kérem. Olyan 

irányban is kellene hozni döntéseket, hogy haladjunk. Ha beadok egy kérelmet fél év múlva kapok 

választ. Bejön hozzám az öregasszony, hogy rádől a ház. Amit kérek és mondani fogok, azt a 

kisebbségnek kérem. Oda kellene koncentrálni. Én nem hibáztatok senkit, komolyabban kellene venni 

engem és a kisebbséget is. Én még kulturáltabban el tudom mondani a dolgokat. Meghívtam Önöket a 

gyűlésemre és nem jött el senki, nem vesznek komolyan. Szeretném elmondani Önöknek, hogy én 

nem a polgármester urat hibáztatom, és nem tudom, hogy miben dönthet, a képviselő testület dönt. 

Szeretném, ha nem az ellenségeskedés lenne. Én vagyok az élő példa, én aki jóindulatot adok, nem  

szeretném ezt elveszíteni. A közmunka káosz. 

 

Fekete László képviselő: 

Azért ki a felelős? 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Itt bent van a felelős. Nem látom át ezt az egész dolgot.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szerinted nem segítünk semmivel sem benneteket, akkor  40 millió  Ft összegben  közmunkát nem 

fogunk indítani. Nem foglalkozunk ezzel, akkor mi van? 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Zoli tudta működtetni a dolgot, akkor dolgozott mindenki. Ha egy olyan közmunkavezető lenne, 

menne a dolog. Karcsi sem volt jó. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Egy évig nem kellene közmunkát csinálni, akkor megtudnátok.  

 

Bódi Elek képviselő:  

A munkafegyelmet kellene betartani, 7-3-ig kellene itt lenni. Hányan lennének itt? Nem jönnének. 

Nem pusztul bele senki sem a munkába. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Ez igaz. 

 

Kovács Gábor polgármester: 



A nagy önkormányzatnak van egy költségvetése. Ti elköltöttétek egy hét alatt az összes pénzt. Nem 

gondolkodtatok előre. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Igazad van. Te, amikor beültél a polgármesteri székbe, te tudtál mindent? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem, de ki nekünk ki kellett fizetni az előzőek által felhalmozott adósságot.. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

A következő évet nézd majd meg. Ha nincsen összhang és jóindulat, akkor nem megy. Nekünk nem 

biztosítanak semmit, nem adnak egy üveg uborkát sem. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A linóleum. Az irodátok le volt parkettázva, eltüzeltétek.  

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Olyan nyomtatót adtatok, hogy nem működik. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Működik. Nem kerülne pénzbe, ha kitakarítanátok egy-egy kertet. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Termeltünk répát és burgonyát. Le tudjuk adni az óvodában? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A családoknak kell adni. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Adtunk. Kérem, vegyenek komolyan. 

 

Fekete László képviselő: 

Két disznó kellene – írtad – mivel cigányok etetik. De ők azért munkadíjat kapnak. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

A baptisták miért kapták meg a térkövet? 

 

Fekete László képviselő: 

Arra támogatás van. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Nem vesznek komolyan bennünket. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha nem veszünk komolyan, nem tervezzük a közmunkát. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Szeretnénk a tökfesztiválon ott lenni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Legyetek ott, de ne a mi kontónkra. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

A kisebbségi önkormányzattal az együttműködési megállapodás sem jó, módosítani kell. Nem vagyok 

buta ember, hibáztam, tapasztalatot és tudást szereztem. Szeretnék együttműködni az önkormányzattal, 



jobb hozzáállást várnánk. Annyi kérelmet adtam már be. A tehetségkutató programot – amit 

elindítottam – támogassák. Itt nem jól van eldöntve valami, de ezt önök tudják. Nem rossz irány az, 

amit elindítottam.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Milyen támogatást kértek? 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Százezer forintot decemberig. Felvétel van a műsorokról. Sajnos ezt az éves támogatást elbuktam. Én 

a saját zsebemből nem tudom csinálni. Akármilyen segítséget, tanácsot tudnak adni – elfogadom. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Hány rendezvényhez kell támogatás? 

 

Váradi Antal CNÖ elnök:  

A tehetségkutatóhoz. El kell jönni megnézni. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mire kell a százezer forint? 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Azért nem marad ott több gyerek, mert megéheznek. Ennivalóra és innivalóra kell. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amikor a képviselő testület meghoz döntéseket, nemcsak a magyaroknak adnak. Pl. a szociális tűzifát 

sem csak a magyaroknak adnak, 80 %-át a romáknak adjuk oda. Azt mondani, hogy nem támogatjuk a 

kisebbséget, nem valós. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Döntéshozatalkor úgy döntsenek, hogy amit indítok, azt a faluért teszem. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Hetvenezer forintot adtunk a ruhaadomány el hozataláért. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Igen, köszönöm. Én azért mondtam korábban is, hogy amit megkaptunk támogatást, ha annak a felét 

ideadták volna, nem jönnék ide kérelmekkel. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Sok pénzt költünk szociálisan hátrányos helyzetű emberekre, és nem faji alapon. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Miért nem vagyok benne a szociális bizottságban? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azt mondtad, hogy csak akkor jössz, ha pénzt oszthatsz. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Én ezt nem mondtam. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Három képviselő testületi tag és két külsős van. Jutka és Tünde nem jobban tudja ki a rászoruló? 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Nem. Én jobban tudom, hogy ki hogyan él. 



 

Kovács Gábor polgármester: 

Amikor ide jöttetek, az irodán kívül semmit sem akartatok, most meg mindenféle követelésekkel 

jöttök. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Igen, ez volt, csak irodát akartatok.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Fel lett ajánlva, hogy legyetek benne a szociális bizottságba. Nem jeleztétek, hogy ki legyen tag.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Igen, így volt, fel lett ajánlva, nem akartatok benne lenni. 

 

Fekete László képviselő: 

Megfigyelőként benne lehetsz a szociális bizottságba, erről döntöttünk. Meghallgatunk, de nem 

szavazhatsz. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Jó, rendben van.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A bizottsági ülés zárt ülés. Ami ott elhangzik, azt nem lehet elmondani.  

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Rendben, én ezt komolyan gondolom. Kész vagyok együttműködni a nagy önkormányzattal.  

 

Támogassák a tehetségkutató programot. Minden önökön múlik.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

„Minden gyerek lakjon jól” alapítványtól indultunk el. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

 

Vetőmagot kérjünk halmozottan hátrányos helyzetűeknek, mindenkinek. 

 

Fekete László képviselő: 

Próbáljuk meg. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mi pályázunk, és ti majd koordináljátok. Tudni fogjátok tudni, hogy ki kapott vetőmagot és kísérjétek 

figyelemmel, hogy elveti és gondozza-e. 

 

Aki egyetért azzal, hogy ebben részt vegyünk, kérem, szavazzon. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

114/2015. (IX.10.)  KT. számú határozata 

 

Pályázat beadásáról 

 

 

A képviselő testület  



 

A „Minden gyerek lakjól jól” alapítványhoz pályázatot nyújt be, melyben a 

településen rászorulók részére vetőmagot igényel.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tökfesztivál: Anti hétfőre adjátok le, hogy mit akartok csinálni. A főzéshez nem adunk hozzávalókat.  

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Üstnek való húst adjanak. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Inkább támogatnám a tehetségkutató versenyt. Döntsd el te.  

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Mind a kettőt szeretném. Kérem a képviselő testületi tagokat - oldják meg, hogy részt vegyünk a 

fesztiválon. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Azon gondolkozzál, hogy mit fogtok csinálni, hétfőn ezt ide kell hozni. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Ezt kérem, hogy segítsenek. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Döntsd el, hogy mit szeretnél. Ötven-ezer forint vagy tökfesztivál. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Legyen 100 ezer forint. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Decemberig 50 ezer forint. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Kevés. Be akarnánk mutatni az iskolában a táncot az éneket.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mikor? 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Mikuláskor. A pénzből szendvicseket csinálnánk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ötezer forintból lehetne 20 embernek szendvicset csinálni. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Én tudom, mennyien jönnek. 80.000.- Ft-ot adjanak, akkor nem megyünk a tökfesztiválra. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Adunk 50.000.- Ft-ot, elmegyünk októberben vagy novemberben és meglátjuk, mi állt össze. 

 



Váradi Antal CNÖ elnök: 

Legalább még 10.000.- Ft-ot adjanak. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha nem fog működik, többet ne gyere ide.  

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Nem jövök többet. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Adunk 60.000.- Ft-ot. Meglátjuk novemberben, hogy mire adtuk a pénzt. Aki a javaslattal egyetért, 

kérem, szavazzon. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

115/2015. (IX.10.)  KT. számú határozata 

 

Cigány Nemzetiségű Önkormányzat támogatásáról 

 

 

A képviselő testület  

 

A Cigány Nemzetiségű Önkormányzat részére kulturális program támogatásához 

60.000 Ft támogatást nyújt.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

A tökfesztiválra egy sátrat adjanak és a kosárfonást bemutatnánk. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Rendben, 5 fő jöhet. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A polgármester azt mondja, hogy 5 ember mehet be oda ingyenesen, a többinek jegyet kell venni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mind a két nap ott kell lenni. 

 

Váradi Antal CNÖ elnök: 

Jó, rendben. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Hétfőre szeretném az 5 fő nevét, és hogy mit fogtok csináltok.    

 

   

Tárgy /3.tsp/ Rekultivált hulladéklerakó utógondozásával kapcsolatos feladatokról 

           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 



Korábban már beszéltünk erről, kötelezően elvégzendő feladatok vannak. Ennek elvégzésére egy 

ajánlat érkezett, melyről már tájékoztattam a képviselő testületet.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Jött még egy a KÖVITERV-től, bruttó 250.000 Ft összegről + az egyéb díjak, költségek. 

 

Fekete László képviselő: 

Az önkormányzat nem tudja megcsinálni ezt? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Határozatban vannak előírva kötelező vizsgálatok, ezt én nem tudom megcsinálni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem tudjuk megcsinálni, ehhez szakember kell, Szabó 300.000 Ft-ért csinálná meg.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Tavaly nem ő csinálta? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem volt csinálva. 

 

Fekete László képviselő: 

Én nem hiszem, hogy nincs benne a pályázatban az utógondozás. Sokallom az összeget. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem mi pályáztunk. 10 évig van előírva az utógondozás, ezt meg kell csinálni.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

A két árajánlat közel egyforma. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mindenki hallotta már ezt a problémát, és senki nem jött ide, hogy 100.000 Ft-ért meg tudja csinálni 

az utógondozást. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ez kötelező? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Igen, 1 millió Ft-os büntetést von maga után, ha nincs megcsinálva.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Vannak előírások, amelyeknek eleget kell tenni.    

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Szükséges rossz.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Dönteni kell, hogy melyik csinálja meg, nekem mindegy. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A 300.000 Ft-os, abban minden benne van. Mennyire sürgős a döntés? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Tegnapelőttre. 

Akitől én kértem ajánlatot, Gellén mátészalkai.  



 

Kovács Gábor polgármester: 

Az ő ajánlatuk 250.000 Ft, és ha két – három évente kell egyéb vizsgálat, akkor lehet hogy ez olcsóbb.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Hová való Szabó? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tiszavasvári.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Hogy néz ki az a terület, van kaszálva? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szerintem igen, de nem tudom pontosan.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Felhívom Gellént és ő elmondja, hogy kell-e egyéb vizsgálat. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ahogy az úr elmondta, nekünk nincs előírva egyéb vizsgálat elvégzése, ez az ajánlat akkor olcsóbb. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Évente 50.000 Ft megmarad. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy Szabó András ajánlatát elutasítsuk, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

116/2015. (IX.10.)  KT. számú határozata 

 

Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozásáról 

 

A képviselő testület  

 

Szabó András által adott árajánlatot Hulladéklerakó rekultivációjának 

utógondozásával kapcsolatosan elutasítja. 

 

   

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért a KÖVITERV Plusz Kft ajánlatának elfogadásával, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 



Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

117/2015. (IX.10.)  KT. számú határozata 

 

Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozásáról 

 

A képviselő testület  

 

A KÖVITERV Plusz Kft bruttó 250.000 Ft-os árajánlatát fogadja el  

Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozásával kapcsolatosan.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Tárgy /4.tsp/ Alpolgármester választás 

           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az alpolgármester lemondott, a személyre a polgármester tesz javaslatot, és a képviselő testület dönt. 

Javaslatom, Fazekas Sándor képviselő. Sanyi, el tudod-e vállalni, vagy nem? 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ha megszavaznak, úgy érzem el tudom vállalni, és ha megszavaznak, úgy fogok cselekedni, hogy a 

falunak jó legyen.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Elek lemondott, de tudni kell, hogy miért mondott le, Te maradsz nekünk az alpolgármester. 

Szerintem senki nem alkalmas erre közülünk.  

 

Kovács Gábor polgármester:  

Szavazásra teszem Fazekas Sándort alpolgármesternek.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Minősített többséggel és titkos szavazással kell lebonyolítani az alpolgármester választást. Erről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

Giczei István az ügyrendi bizottság elnöke ismerteti a képviselő testülettel a szavazás 

eredményét. 

 

1 tartózkodás 

2 nem 

3 igen szavazattal nem sikerült alpolgármestert választani.  

 

 

Tárgy /5.tsp/ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 
 

Kovács Gábor polgármester: 

Minden évben csatlakoztunk a pályázathoz, most a szándéknyilatkozatot kell benyújtani a részvételről.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Csatlakozzunk. Ha beszedik ezeket a papírokat, mindenki nagyon jól nézze meg, hogy ne keljen 

átvállalnunk, mint ebben az évben is.  

 

Kovács Gábor polgármester: 



Amennyiben nincs több hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat csatlakozzon az 

ösztöndíj pályázathoz, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

118/2015. (IX.10.)  KT. számú határozata 

 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 

 

A képviselő testület  

 

 Csatlakozik a 2016. év Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz, és a nyilatkozatban foglaltakat elfogadja, egyben 

felhatalmazza a polgármestert, annak aláírására. 

 

 

 

Határidő:  2015. október 01. 

Felelős:      polgármester 

 
 

 

Tárgy /6.tsp/ Az óvodai férőhelyek mértékéről 

           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 
 

Dr. Horváth László jegyző: 

Megkérte az óvodavezető, hogy engedélyezzük a 20 %-os eltérést az óvodai férőhelyeknél. Ezt az 

eltérést tartalmazza az alapító okirat, de ehhez kell a képviselő testületi határozat is.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Lenne erre igény? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Igen, általában meghaladja a 100 főt a gyereklétszám.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem kötelező kialakítani pluszban még egy csoportot? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Nem. 4 csoport van 25 fővel, és ehhez kell az eltérést jóváhagyni, hogy például 103 fő ovis legyen. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért az óvodai férőhelyek 20 %-os eltérésének jóváhagyásával, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

119/2015. (IX.10.)  KT. számú határozata 



 

Az óvodai férőhelyek mértékéről 

 

A képviselő testület  

 

Engedélyezi a Nagydobosi Szivárvány Napközi otthonos Óvoda alapító okiratával 

összhangban az óvodai férőhelyek számában a 20 %-os eltérést.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Tárgy /7.tsp/ Óvoda kérelme iskoláztatási támogatáshoz 

           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 
 

  

Kovács Gábor polgármester: 

Mindenki megkapta az előterjesztést. Az iskoláztatási támogatás egy adható támogatási forma. Az 

óvodából 4 fő kérelmezte ezt a támogatási formát. Kérdezem a képviselő testület javaslatát ez ügyben.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ez adható? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Igen, 36 %-tól 50 %-ig terjedő adó terheli ezt a cafetéria formát.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Érintettség miatt nem bonyolódok ebbe az ügybe.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Adjuk meg ennek a 4 főnek, aki kérte. Azoknak adjuk, aki dolgozik. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Gyermekenként 31.500 Ft, vagy családonként? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Gyermekenként. Ez a maximális összeg 50 %-os adó alá esik.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Akik itt ebben a kérelemben fel vannak sorolva, semmit nem kapnak.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Baksánénak haladja meg az egy főre jutó jövedelem a határt. A jegyző úr által mondott összegtől 

adhatunk kevesebbet is.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ami ellen hadakozunk évről évre, hogy mindent alanyi jogon kapnak egyesek. Most itt a lehetőség, 

másnak is adhatunk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én nem azt mondom, hogy ne segítsünk, csak a 36 %-át visszaadjuk adóban.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha kevesebbet adunk, a család is kevesebbet kap. Ki tudjuk azt a 6520.000 Ft-ot  gazdálkodni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 



Nem az a gond, hogy nem tudja kigazdálkodni az önkormányzat, annak ellenére, hogy szarul 

gazdálkodunk.  

Adjunk annak is akinek meghaladja a jövedelme a határt, vagy nem? 

 

Fekete László képviselő: 

Ellenőrzi ezt valaki, hogy kinek mennyi a jövedelme? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Én ilyen jogcímen nem adnám oda a törvényesség miatt, más jogcímen oda lehet adni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én azt javaslom, hogy a maximális összeget adjuk oda ami a 36 %-os adó alá esik. Aki ezzel a 

javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

120/2015. (IX.10.)  KT. számú határozata 

 

Óvoda kérelme iskoláztatási támogatáshoz 

 

A képviselő testület  

 

Engedélyezi a kérelemben foglalt személyek részére az iskoláztatási támogatás 

megállapítását, melynek összege 30.450 Ft/gyermek. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Tárgy /8.tsp/ Tökfesztivál megbeszélés 

           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 
 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Készen van a program. A csikósok visszamondták, de fog jönni egy hagyományőrző lovascsapat.  

Az intézmények részt fognak venni a fesztiválon, bár át kellett mennem az iskolába és  két órát voltam 

ott megbeszélni a dolgokat, mivel nem akartak jönni a fesztiválra,és ennyi időbe került, hogy 

meggyőzzem őket.   

 

Vannak árusok akik jelentkeztek, ezeket át kell nézni, hogy kik jöjjenek.  

A plakátok a facebookon fent vannak, és a Som rádióban is benne lesz a reklámozás.  

 

Fekete László képviselő: 

Már mondja a Som rádió a fesztivált.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Műsorvezető a tavalyi két fiatalember lesz.  

A sátrak ugyan úgy lesznek, mint az előző évben, az igényeket jelezni kell felénk, aki igényel, annak 

mind a két nap kint kell lenni, hogy ne maradjanak üres sátrak. 29 db van, ebből az intézményeknek, 

és a helyi iparművészeknek is lesz adva. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mi lesz a jegyekkel? 



 

Kovács Gábor polgármester: 

Én a tavalyi árakat javaslom, 800 Ft a kétnapos, 500 Ft a felnőtt napi, 300 Ft a gyerekjegy, és 10 éves 

kor alatt nem kell fizetni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Önkormányzati dolgozó lesz a jegyárusításnál? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem hiszem. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Nekünk lehet előre venni jegyet? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. 

A szomszéd települések önkormányzatai is fognak jönni. Szamosszeg, Szamoskér, Nyírparasznya, de 

egy napra jönnek, ezt kellene megoldani.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Be kellene tenni középre vasárnap.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A lakásotthonosok jönnek? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, jönnek.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Aki részt vett a tökös versenyeken az kapott oklevelet a Balogh Józsi idejében.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Adhatunk most is, megcsináljuk. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Akinek a gyereke fellép, ott a szülőnek nem lehet ingyen jegyet adni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kísérőként egy szalagot lehet adni. A Csík zenekar után lesz a tűzijáték.  

A fellépőknek kb. 100 főre kell naponta főzni. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az óvoda és az iskola költsége mennyi lesz? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

90 %-ban a tavalyi.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Támogatók jelentkeztek? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A Smartfone van, akit már mondtam. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Tombola lesz? 



 

Kovács Gábor polgármester: 

Gondolkodtam, de ha mi vesszük meg az ajándékokat, nem jön be belőle annyi, mint amit ráköltünk.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Fejes, fővédnök lesz? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Vasárnap lejön Seszták Oszkár a családjával.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Támogatók: Filep Laci az iskolának, és az óvodának 10-10 mázsa tököt felajánl. Közöljék vele az 

intézmények, hogy mikor szállítsa ki. Az lenne a kérése, hogy ugyan azon a helyen mégis kiállítana, 

ugyan úgy mint tavaly.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Rendben van a pálya környéke gondolom. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, folyamatosan csinálják. A parkolást kell megoldanunk, beszélek a terület tulajdonosával. Az 

iskola és az óvoda leköltözését is nekünk kell megoldani. A plakátokat a hétvégén kiragasztják.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Dobszó már csak a fesztivál után lesz? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Hogy gondoljátok, utána legyen? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Utána, és legyen benne a fesztiválról is.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Rendben. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Filep Laciék melletti sátor, mint tavaly is, most is kellene nekünk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Rendben, míg tart tudunk adni.  

Tökfesztivállal kapcsolatos kérdés van-e még? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az árusokat azt mondtad, hogy felolvasod. 

 

A képviselő testület megbeszélte, hogy a jelentkező árusok közül ki vegyen részt a rendezvényen.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az elektromos dolgok áram igényével kapcsolatosan  írtok papírt nekik? 

Villanyszerelők jönnek? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen írunk, és a villanyszerelők is jönnek.  

 

Bódi Elek képviselő: 



A hűtőkocsi kell? 25.000 Ft + ÁFA összegért az előző évhez hasonlóan lehozzák, a számlát lent ki 

kellene fizetni, ha lehetséges.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kell a hűtőkocsi, a kifizetést meg lehet oldani. Amennyiben nincs több kérdés hozzászólás, térjünk át 

a következő napirendre.  

 

Tárgy /9.tsp/ A Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítésével kapcsolatos  

          döntés, Fábiánháza 

           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Fábiánháza is ki akar lépni a Kristályvízből. Nagyecsed. Fel kell ajánlaniuk a KFT tagjainak 

megvásárlásra a tulajdonrészüket a határozat tervezet szerinti összegben. Javaslom elfogadásra, hogy 

nem tartunk igényt a tulajdonrészükre.  

Aki egyetért azzal, hogy Fábiánháza Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrészére nem 

tartunk igényt, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

120/2015. (IX.10.)  KT. számú határozata 

 

Fábiánháza Önkormányzat Kristályvíz Kft-ben lévő üzletrészének megvásárlásáról 

 

 

A képviselő testület 

 

Fábiánháza Önkormányzat Kristályvíz Kft-ben lévő üzletrészét nem kívánja 

megvásárolni, az általuk megküldött ajánlattal nem él. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Tárgy /10.tsp/ Egyebek  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megjelent a szociális tűzifa pályázat, dönteni kell szeptember 30-ig, hogy részt kívánunk-e benne 

venni. Tegnap hívott egy cég, 25 kg-os zsákokban van diószén neki. Az önkormányzatnak szenet is 

lehetne vásárolni.  

 

Fekete László képviselő: 

A szén egységesebb, nem lenne probléma, hogy a tűzifa egyik vastagabb, a másik vékonyabb.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A keményfát jobban tudják az emberek hasznosítani, soknak van sparhelt.  

 

Fekete László képviselő: 

Én szenet adnék nekik. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Meg kell kérdezni részletesen az árat és a szállítási költséget is. Kell most döntenünk benne? 



 

Kovács Gábor polgármester: 

Holnap fel fogom hívni, és 30-ig döntünk, hogy fa legyen, vagy szén.  

 

A következő ügy, a konyha.  

A páraelszívóra megjött az ajánlat, attól aki a múltkor megnézte a konyhát, 1,6 millió Ft lenne az 

összeg. 1,2 millió Ft a Mester Sanyi árajánlata.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Sanyi csinált ilyen szerkezetet? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem tudom, biztos, hogyha adott rá árajánlatot.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én dolgoztam ott a konyhán, csoda, hegy olyan higiéniát tudnak tartani, amilyen állapot van.  

A víz és a villany külön van mérve az ovitól. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szamosszegihez képest ez a konyha jó.  

Az árajánlatokban minden benne van. 

 

Fekete László képviselő: 

Bruttó vagy nettó ár? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Bruttó. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem lenne jobb, ha a lefolyórendszert tennénk ebből az összegből rendbe az őszi szünetben? Hiszen 

az sem jó, nem folyik le a szennyvíz. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A páraelszívóval a munkakörülményeket javítanánk. Nyáron meg lehet bent sülni. Csináltassuk meg? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Melyik a fontosabb? Ez vagy a szennyvíz?  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem csak a szennyvízzel van gond, a bojler is zárlatos volt. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

30 éve nincs a konyhához nyúlva. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A légcserélő dolog is kellene, de ez is.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Átmegyek és megmondom neki, hogy ennyi pénz van, mondják meg, hogy melyik a fontosabb.   

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Pályázat van beadva a konyha felújításra, a páraelszívó benne van, most tél jön nem lesz nagy meleg 

ott, tavasszal pedig hátha meg lesz csinálva a pályázatból. 

 

Kovács Gábor polgármester: 



Én úgy beszélném meg, hogy ha nyer a pályázat, akkor segítenének ezt eladni. Megbeszélem 

Gabiékkal.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A kultúrház festése meg lesz? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Karcsi nézte meg, ő elment, mással nem nézettem meg. Belül a házasságkötő oldali részen az egész 

falat le kellene verni, jön le a vakolat. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nehogy ráessen a dolgozókra.  

Dücskő kérdés? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Még nem végeztek a munkájukkal, majd fognak jönni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az állomás melletti beton nem lett bedarálva, el lesz onnan szállítva, vagy nem lehetne a József A. 

köznél rázót csinálni belőle az út végére? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jó a szándék, csak veszélyes hulladék. Gyuszival beszélek, elvitetjük.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A mezőőröknek a fizetésemelés mikor lesz? Arról volt szó, hogy októberben már úgy kapják a bért. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Októberben jár le a szerződés és úgy gondoltam, hogy a novemberi fizetést már úgy kapják.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Deák László milyen minőségben dolgozik, látom hordja az ebédet is. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Gyuszi helyett van, közmunkás Laci.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Sportöltöző, kerítés? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az öltözőhöz, még be kell szerezni engedélyt, hozzájárulást, a kerítést folyamatosan csinálják.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Szakács Pisti szólt nekem, hogy a szociális tűzifát, a tavalyit nem kapta meg. A papír kiment, de a fa 

nem.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Utána nézek.  

 

 Bódi Elek képviselő: 

A kiscsoportban egy szülő panaszkodott, hogy megkülönböztetve van, negatív értelemben. Nekem ezt 

mondták. Furcsa helyzet ez, mivel Macusról van szó. Kiközösíti Benkő Józsinak a kisfiát.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Miért nem az óvodavezetőhöz mentek,  ha problémájuk van? 



 

Bódi Elek  képviselő: 

Engem megkértek, hogy mondjam el. Ha beviszik a gyereket, nem köszön Macus. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mi mit tudunk csinálni, az óvodavezetőnek kell szólni. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő:: 

Nekem is jelezte a nagymama ezt a problémát, de én mondtam, hogy ott jelezze az óvodában.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Engem erre kértek a szülők, a nagymama, hogy mondjam el.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én is azt mondtam, hogy menjenek az oviba, ott van Macus és beszéljék meg.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ezt az ügyet az óvodában kell rendezni. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Közvilágítás: nagyon sok helyen nem ég a faluban. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Be fogom hozni a következő ülésre a közvilágítás modernizálása pályázatot.  Ha ugyanannyi marad az 

áramszámla mint eddig volt, és a különbözet megmarad nekik, akkor  nem fogom javasolni ezt a 

pályázatot.  

 

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

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 


