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1) Előterjesztés: A baptista egyház beadványáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2) Előterjesztés: A rendőrséggel kötendő együttműködésről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3) Előterjesztés: Vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
4) Előterjesztés: Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének ajánlata
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
5) Előterjesztés: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
6) Egyebek
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Nagydobos, 2017. szeptember 5.

Jegyzőkönyv

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2017. augusztus 31-én 1600 órai
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Bódi Elek képviselő
Fazekas Sándor képviselő
Giczei István képviselő
Székelyné Mester Mária képviselő
Dr. Horváth László jegyző

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a
határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távol maradt Fekete László és Ferenczi
Zoltán képviselő.
A képviselő testület jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Székelyné Mester Mária és Fazekas
Sándor képviselőket.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének módosítására. Javasolja elnapolni az 1. napirendi
pontot: Beszámoló a közmunkaprogramról, illetve 5. napirendi pontnak felvenni A helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról ügyet, a 6. napirendi pont lenne az
Egyebek.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
86/2017. (VIII. 31.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:

1) Előterjesztés: A baptista egyház beadványáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2) Előterjesztés: A rendőrséggel kötendő együttműködésről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3) Előterjesztés: Vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
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4) Előterjesztés: Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének ajánlata
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
5) Előterjesztés: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
6) Egyebek

Tárgy /l.tsp/ : A baptista egyház beadványáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Kovács Gábor polgármester:
Érkezett egy kérelem a Baptista Egyház részéről pályázattal kapcsolatban, de ma Jóni János közölte,
hogy nem kérik a támogatást. Viszont szükségük lenne egy olyan határozatra, melyben a Képviselő
Testület támogatja ezt a pályázatot, mivel megvalósítása a település arculatát emeli, javítja. Én ezelől
részemről nem zárkózok el. A Baptista Egyház nagy összegű támogatásban részesült, a több mint 60
millió Ft elnyert támogatásokkal együtt. A kis lélekszámú gyülekezetre vetítve szép támogatás, de
sajnos a nagy kalapba ez is benne van. 52 millió Ft a szolgálati lakás felújítására beadott pályázat. Én
akadályt nem gördítek elé, ha ezen múlik a pályázat sikere, legyen. Javaslatom, hozzunk határozatot,
hogy a képviselő testület tudomásul veszi, erkölcsileg támogatja, de anyagilag semmi képpen nem
tudja támogatni a pályázatot.
Fazekas Sándor képviselő:
Ki kérte részükről ezt a támogatást?
Kovács Gábor polgármester:
A tervező.
Fazekas Sándor képviselő:
Kérje az egyház, ne a tervező.
Kovács Gábor polgármester:
Katona úr is kérte a támogatásunkat. Szerintem az erkölcsi támogatást adjuk meg, az önerő részét
oldják meg ők.
Kérdés, hozzászólás?
Bódi Elek képviselő:
Az én számomra erkölcstelen erre az épületre 42 millió Ft-ot költeni. Tisztában vagyok Nagydoboson
az ingatlan árakkal. Közösségi tér: ha csak 20 millió Ft-ot pályázhat az önkormányzat közösségi térre,
komoly teret lehetne kialakítani. Ennyi pénzt vettek ki a közösből. Én nem támogatom. Erkölcstelen
42 milliót ráfordítani arra az épületre.
Kovács Gábor polgármester:
Hiába költik rá a 42 millió Ft-ot 20 milliót sem fog érni.
Bódi Elek képviselő:
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Még 10 millió Ft-ot sem kapnának meg érte.
Kovács Gábor polgármester:
Én az én részemről megígértem, hogy támogatom erkölcsileg, de aggályaim vannak. Amennyiben
nincs több kérdés, szavazásra teszem fel. Ki támogatja a támogató levél megírását, melyben erkölcsi
támogatást adunk, de anyagi támogatást nem?
A képviselő testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot
hozta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
87/2017. (VIII. 31.) KT. számú határozata

A képviselő testület

A Baptista Egyház kérelmében foglaltakat erkölcsileg támogatja, de anyagi
támogatást ehhez nem tud biztosítani.

Tárgy /2.tsp/ : A Rendőrséggel kötendő együttműködésről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Kovács Gábor polgármester:
Kellene hozni egy határozatot, hogy ellenszolgáltatás nélkül a rendőrség rendelkezésére bocsájtjuk a
Fő út 124. szám alatti ingatlan egy helyiségét.
Bódi Elek képviselő:
Ha ki lesz téve arra az épületre, hogy rendőrség, csak lesz visszatartó ereje is.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a rendőrség rendelkezésére bocsássuk az említett épület helyiségét
ellenszolgáltatás nélkül, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
88/2017. (VIII. 31.) KT. számú határozata
A képviselő testület
A rendőrség részére térítésmentesen biztosít helyiséget a Fő út 124. szám alatti
önkormányzati épületben, ahol biztosít még térítésmentesen fűtést, világítást,
vízellátást, telefont és internetet.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Tárgy /3.tsp/ : Vagyonrendelet módosítás
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző

Dr. Horváth László jegyző:
Az előző képviselő testületi ülésen meg lett szavazva a 0194/45 hrsz-ú önkormányzati út eladása. Ez
az ingatlan a forgalomképtelen ingatlanok között van, ezért át kell tenni a forgalomképes
ingatlanokhoz, hogy eladható legyen.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Miről is van szó, én nem tudok erről.
Kovács Gábor polgármester:
A Sánticsok felé van a 0194 hrsz-ú gyümölcsös, és az ott lévő utat szeretnék megvenni az érintett
földtulajdonosok.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért a vagyonrendelet módosításával a
rendelettervezet alapján, kérem szavazzon.
A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő rendeletet
alkotta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
11/2017. (VIII. 31.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonrendeletének módosításáról

A képviselő testület
Az 5/1996. (XII.13.) KT számú rendelet (továbbiakban : Rendelet) 3. §. (2)
bekezdésében meghatározott 1. sz. mellékletében szereplő forgalomképtelen, alábbi
törzsvagyoni körbe tartozó vagyontárgyakat a forgalomképes vagyoni körbe sorolja át:
A Rendelet mellékletében szereplő Nagydobos község 0194/45 hrsz. alatt lévő
forgalomképtelen út (önkormányzati belterületi út ) megnevezésű 100 %-os
önkormányzati tulajdonú ingatlan vagyont a forgalomképes vagyontárgyak körébe
minősíti át.
2.§.
A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a nevezett területek a forgalomképes
vagyontárgyak körébe kerüljenek át, mivel nevezett utak, fekvése és elhelyezkedése
révén nem képezik részét a község közúti közlekedésének.

/: Kovács Gábor sk:/
polgármester

/. Dr. Horváth László sk :/
jegyző

Nagydobos, 2017. augusztus 31.
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Felelős: polgármester
Határidő : Folyamatos

Tárgy /4.tsp/ : Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének ajánlata
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző

Kovács Gábor polgármester:
Jegyző úr terjeszd elő a napirendi pontot.
Dr. Horváth László jegyző:
Az előterjesztési anyagot mindenki megkapta. Forrást biztosítanak az elkészítéséhez, a kézikönyvre 1
millió Ft-ot számolhatunk el. Megkerestem az ARTIVAL-t, -ők csinálták a településrendezési tervet is
- nettó 1 millió Ft-os ajánlatot nyújtottak be. Ez egy kötelező feladat, melyet minden
önkormányzatnak el kell készíteni, de valószínű, hogy pályázatokhoz is fogják kérni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Szerintem ezt már sokkal korábban el kellett volna kezdeni, ez egy sokkal hosszabb folyamat.
Dr. Horváth László jegyző:
A jegyző kollegákkal beszéltem, ők is azt mondták, hogy várjuk meg az augusztust.
Bódi Elek képviselő:
Csak egytől kértünk ajánlatot?
Dr. Horváth László jegyző:
Igen.
Bódi Elek képviselő:
Én azt kérném, hogy kérjél még két árajánlatot, és ha meg lesz, akkor döntünk a háromból.
Kovács Gábor polgármester:
Oké, de legyen egy határidő az ajánlat kérésére. Jegyző úr mennyi idő legyen?
Dr. Horváth László jegyző:
Elég 1 hét.
Kovács Gábor polgármester:
Legyen 10 nap, az biztosan elég.
Dr. Horváth László jegyző:
Rendben, meg lesz a két ajánlat.
Fazekas Sándor képviselő:
A főépítésznek nekünk fog kelleni fizetni?
Dr. Horváth László jegyző:
Nem nekünk kell fizetni.
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Kovács Gábor polgármester:
Milyen tartalmi elemeket tartalmaz a kézikönyv?
Dr. Horváth László jegyző:
Fel van szépen sorolva az előterjesztésben kiadott árajánlatban.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Első lépésben lakossági főrumot kell összehívni, és benne kellene lenni például, hogy milyen anyagból
épüljenek a kerítések.
Dr. Horváth László jegyző:
Ez a településrendezési tervben van, ne tévesszük össze a kézikönyvvel.
Bódi Elek képviselő:
Ha lesz egy ilyen kézikönyv, bemutatnánk a településről pár szép házat, épületet, de ezzel becsapnánk
az embereket, hiszen sajnos nem csak ilyen házak vannak Nagydoboson. Javaslom, hogy legyen
olyan, hogy szankcióznánk azt, aki nem tartja rendben a lakása környezetét. Neked jegyző úr lenne
ilyen határköröd. Ezek a leromlott, elhanyagolt lakások is a településképhez tartoznak.
Meghatározhatna a képviselő testület egy összeget, 20-30 ezer Ft bírságot annak, aki nem tartja
rendben a lakása környezetét. Felmérést kellene készíteni az ilyen épületekről. Rendnek kell lenni a
faluban.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Október 1-ig el kell készíteni a kézikönyvet.
Kovács Gábor polgármester:
Igen, az kötelező.
Támogatom, amit Elek mondott, de lehet, hogy ebbe nem lehet beletenni, de fel kell szólítani az
embereket, és ha nem teszi rendbe, akkor szankcionáljuk.
Bódi Elek képviselő:
Igen, szerintem csak így lehet rendbe tenni a községet.
Kovács Gábor polgármester:
Lakossági fórum megtartása: Támogatnám, ha meg van, hogy ki fogja a kézikönyvet elkészíteni, akkor
összehívni egy lakossági fórumot.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Partnerségi rendelet megalkotása az 1. lépés.
Dr. Horváth László jegyző:
Ezt már megalkottuk.
Kovács Gábor polgármester:
Várjuk meg, hogy ki készíti el, és akkor hívjuk össze a lakossági fórumot.
Jegyző úr, egy egyszerű rendeletet kellene alkotni a település környezetének rendbetartásáról, készítsd
ez elő.
Lehetne majd elkülöníteni 4-500 ezer Ft-ot például, tiszta udvar rendes házra.
Fazekas Sándor képviselő:
Sok portán nyakig érő a dudva.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ne terítsenek a kerítésre ruhát, ezt is legyen benne.
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Bódi Elek képviselő:
Azt mondom, hogy élni kell a jogszabály adta lehetőségekkel. A településképbe ezek a leromlott
épületek is beletartoznak.
Kovács Gábor polgármester:
Ha van jogszabály adta lehetőség, hogy szociális segélyt, milyen feltételek megléte esetén adunk,
akkor éljünk ezzel. El kell kezdeni valahol. Ha folyik be bírság ilyenből, akkor a település kép
javítására, például kerítés felújítására forgatnánk vissza azt az összeget.
Fazekas Sándor képviselő:
Hátha ösztönző lesz.
Bódi Elek képviselő:
El kell kezdeni, ki kell küldeni a felszólítást a porta rendbetételére.
Kovács Gábor polgármester:
Igen, amihez nem kell pénz, azt csinálja meg. Jegyző úr nézzél ezeknek utána mindenképpen.
Dr. Horváth László jegyző:
Rendben. Javaslom, hogy a napirendről halasszuk el a döntést, és 10 nap múlva összeülünk és döntünk
a 3 ajánlatból.
A döntés elhalasztva.

Tárgy /5.tsp/ : A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző

Dr. Horváth László jegyző:
A településnek nincs ilyen rendelete, ezt el kell készíteni. A lakosság 10-25 %-a kezdeményezheti a
népszavazást. Az átlag az 20 %, de van ahol 25 %, ahogy megnéztem az ilyen jellegű rendeleteket. Az
elfogadott rendeletet bármikor lehet módosítani.
Bódi Elek képviselő:
Melyik települések szavazták meg a 25 %-ot?
Dr. Horváth László jegyző:
Pl. Tarpa, Demecser, illetve a városok.
Bódi Elek képviselő:
Én ragaszkodnék a 25 %-hoz. Legyen egy bizonyos mag, aki kezdeményezheti.
Kovács Gábor polgármester:
Javaslom én is a 25 %-ot, ne kezdeményezhesse például 50 ember a népszavazást.
Fazekas Sándor képviselő:
400 Fő kezdeményezheti 25 % esetén?
Dr. Horváth László jegyző:
Igen. A szavazásra jogosultak 25 %-a.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Én kevesebbet javaslok.
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Kovács Gábor polgármester:
Nem javaslom a kevesebbet, mert ha például hozunk egy olyan rendeletet, ami bárkinek az érdekeit
sérti, ne kérhesse pl. 50 fő a módosítást.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Tisztában sincsenek az emberek azzal sem, hogy milyen rendeleteket hozunk.
Bódi Elek képviselő:
Azzal tisztában vannak, ami a saját jogukat illeti.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy 25 % kezdeményezhesse a helyi népszavazást, kérem szavazzon.
A képviselő testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet
alkotta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
12/2017. (VIII. 31.) számú önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Nagydobos Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §ában kapott felhatalmazás alapján, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (1)
bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Helyi népszavazást a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú
választópolgár kezdeményezhet.
2. §

(1) Ez a rendelet 2017. 09. 01-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.

Nagydobos, 2017. augusztus 31.
Kovács Gábor sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző
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Tárgy /6.tsp/ : Egyebek

Kovács Gábor polgármester:
Kastély: hozzákezdtünk a kitakarításához. Kaptunk egy levelet a Vagyonkezelőtől, hogy nem járulnak
hozzá az ingyenes használatba adáshoz, de hozzájárulnak a rendbetételhez. A parkot gondozhatjuk, az
állagát megóvhatjuk.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A tetőt megcsináltátok?
Kovács Gábor polgármester:
Hivatalos árajánlat kell, mert biztosítás van az épületen.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ki felel érte, mindenki bemehet?
Kovács Gábor polgármester:
Nem, Szender Öcsi felel érte, és 5-6 fő van csak ott.
Az ecetfa mindenhonnan jön kifelé. Nagyon el van szaporodva. Most kiírtjuk, de ki fog hajtani, ezért
vegyszerrel és kapacsákánnyal megpróbáljuk kiirtani. Az üvegház egy dzsungel.

Székelyné Mester Mária képviselő:
Az üvegház nekem mindig a szívem csücske volt. Kár érte.
Bódi Elek képviselő:
Az állatok még mindig ott vannak a kastély területén!
Kovács Gábor polgármester:
Igen, el sem hiszitek, teljesen be van rendezve az állatoknak, kisajtó van csinálva, hogy átjöhessenek.
Saját költségből nem akarok rákölteni, nem vagyunk olyan helyzetben, hogy felújítsuk.
Bódi Elek képviselő:
Kár az épületért, lakodalmas háznak, vagy rendezvény háznak kiváló lenne.
Kovács Gábor polgármester:
November 1-én fog jönni Magyarország Bécsi nagykövete, Perényi János, illetve országgyűlési
képviselő úr, és a Megyei Közgyűlés elnöke, vagy alelnöke. Ez a Perényi Egyesület rendezvénye lesz,
nem az önkormányzaté. Hátha adnak egy kevés pénzt például a park rendbetételére a Kistemplomnál.
Bódi Elek képviselő:
A Kistemplom, ha rendbe van, jól néz ki.
Kovács Gábor polgármester:
Igen, szép. Jó lenne reflektorral megvilágítani.
A másik dolog, amelyről szeretnék beszélni, az a tökfesztivál. Ebben az évben 1 napos lesz, a
megtakarítások miatt. Szeptember 16-án szombaton kerül megrendezésre. Lesz tökös ételek versenye,
töklökő, sodrófa hajító verseny, Fellép Kovács Viktória operettekkel, ezután lesznek az
eredményhirdetések. Utána Liszter Sándor lép fel.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ki az?
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Kovács Gábor polgármester:
Mulatós- cigányzenész. Lesz még Lola, Keresztes Ildikó, Janicsák Veca, és a végén a tűzijáték. A
program 1,7 millió Ft + 500.000 Ft a színpad. Én úgy gondolom minden korosztályt érintenek ezek az
zenék.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ezek olyan lomok.
Kovács Gábor polgármester:
Költhetünk rá 9-10 millió Ft-ot, és hívhatunk nevesebb zenészeket. Ezek azért ismert előadók. El kell
felejteni a 10.000 látogatót, mivel sok rendezvény van a környéken.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nem kellene elgondolkodni a dátum módosításán?
Kovács Gábor polgármester:
A nagy előadókat már januárban le kell kötni, mi még akkor azt sem tudtuk, hogy megrendezzük-e
vagy nem.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nem értem, hogy miért ragaszkodunk minden áron a fesztiválhoz, hiszen nagy költséggel jár. Arról
volt szó az év elején, hogy nem lesz.
Kovács Gábor polgármester:
Úgy volt, ha lesz rá pénz megrendezzük. Szénából 500.000 Ft, a szippantó bérbeadásából 1 millió Ft
jön be. Úgy gondolom, hogy a községnek ennyi kell.
Fazekas Sándor képviselő:
A fellépők elviszik a pénzt a falutól, annyi pénzt nem kérhetsz a belépőért, hogy megtérüljön a
költség. Másik rendezvényt kellene rendezni, ahol több pénzt lehetne kérni a belépőért. Nem csak a
tökfesztiválra kellene kihegyezni a rendezvényt.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Egy napért kell mindenkinek kipakolni.
Kovács Gábor polgármester:
A kétnaposnak a 70 %-ba fog kerülni kb. Mivel egy napos, így a jegyekből is kevesebb fog bejönni,
habár aki el akar jönni, az eljön szombaton is és megveszi a jegyet.
Fazekas Sándor képviselő:
Ez aprogram már fix?
Kovács Gábor polgármester:
Igen.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Mikor lesz meghirdetve? Mikor megy ki a népnek?
Kovács Gábor polgármester:
A jövő héten. Hirdessünk rádióban, 70-80 ezer Ft a költsége?
A belépőjegy ára: felnőtteknek 600 Ft, gyerekeknek 6-14 éves korig 300 Ft.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nem sok a 600 Ft?
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Kovács Gábor polgármester:
Nem.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A főzőversenyt is lehetne nagyobb volumenűre tervezni, minél több csapat lenne. A főzés is
ellaposodott.
Kovács Gábor polgármester:
Tökzsűri:
Eddig 3 tagú volt, javasolnám 5 tagra bővíteni Nagy György és Filep László lenne a két új javaslat.
Helypénz mennyi legyen? Én 7.000 Ft-ra gondoltam. A kocsma, a lángosos, stb versenyeztetve lesz.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A rendelőt mikor kezditek?
Kovács Gábor polgármester:
Tervezési fázisban van. Engedélyezési eljárás nem lesz. Az építkezés tavasszal kezdődik.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A kilincset és a WC-t az orvosi rendelőben csináljátok meg, mert már régóta rossz.
Kovács Gábor polgármester:
Szólok Karcsinak és megcsinálják.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az uborka körül nagyon nagy a szemét, illetve a falu is nagyon szemetes.
Giczei István képviselő:
Szilágyi Gézáné kértje végénél is rengeteg a szemét.
Kovács Gábor polgármester:
Megnézzük.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A Temető bejárata mikor lesz kész?
Kovács Gábor polgármester:
A művelődési ház mellett is letérkövezünk, és utána azt is lerakjuk térkővel.

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 18 óra 15 perckor.

Kovács Gábor
jpolgármestei>

elő te^

Fazekas Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
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Dr. Horváth László
jegyző

