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1) Előterjesztés: A zárszámadási rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2) Előterjesztés: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulási kérelem Mátra-phone
Kft.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3) Előterjesztés: TRV ZRT. éves beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4) Előterjesztés: Jóni János fafaragó kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5) Előterjesztés: A TRV ZRT. bérleti - üzemeltetési szerződés elfogadása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6) Egyebek

Nagydobos, 2018. június 10.
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Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2018. június 7-én 1500 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Bódi Elek képviselő Fazekas
Sándor képviselő Fekete László
képviselő Ferenczi Zoltán
képviselő Giczei István képviselő
Székelyné Mester Mária képviselő
Dr. Kovács Eszter jegyző Hermel
Ildikó könyvvizsgáló

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a határozatképességet,
az ülést megnyitja.
A képviselő testület jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Bódi Elek és Fekete László képviselőket.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének módosítására. Javasolja 5. napirendi pontnak
felvenni a TRV ZRT. bérleti - üzemeltetési szerződés elfogadását.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
41/2018. (VI.07.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1) Előterjesztés: A zárszámadási rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2) Előterjesztés: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulási kérelem Mátraphone
Kft.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3) Előterjesztés: TRV ZRT. éves beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4) Előterjesztés: Jóni János fafaragó kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5) Előterjesztés: A TRV ZRT. bérleti - üzemeltetési szerződés elfogadása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
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6) Egyebek

Tárgy /l.tsp/: A zárszámadási rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Megkérem Fekete László képviselő urat, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztasson bennünket a
bizottság véleményéről.
Fekete László képviselő:
Áttekintettük a rendelet módosítását, a számok jók, a zárszámadás rendben van, elfogadásra javasoljuk.
Kovács Gábor polgármester:
Kérlek Ildikó mondjál pár szót a módosításról.
Hermel Ildikó könyvvizsgáló:
A zárszámadással az Államkincstárnak kell megfelelni, kötelező egyezőségek vannak. Ezek az
egyezőségek a szabályozottságra irányulnak. Ezek valós számok, melyek benne szerepelnek.
Javaslom, hogy a féléves beszámolónál tételesen nézzük meg a számokat.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az egész pénzügyi rendszer, ami a hivatalon belül megy, nem átlátható. Nincs főállású szakember, csak
Anita, van külsős alkalmazva, de nem tudjuk„hogy mibe kerül ez az önkormányzatnak. Be volt ez
tervezve a költségvetésbe?
Hermel Ildikó könyvvizsgáló:
Nem kötelező főállású szakembert alkalmazni. Számlát adunk az elvégzett munkákról, ez kevesebb,
mintha főállású szakembert alkalmazni. Nem kell fizeti bért, járulékot, cafetériát. Ezek kifizetése jóval
többe kerülne. Ezek a mi díjaink be vannak tervezve a költségvetésbe szakmai segítségnyújtás soron.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Három ember van, és mégis az utolsó percben kaptuk meg az anyagot. Nincs idő átnézni, így nem
tudunk mit mondani.
Kovács Gábor polgármester:
Pénzügyileg szakmai szemmel át tudod tekinteni?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nem, de nem tudjuk mennyibe kerül az önkormányzatnak, és Anita nem tudja ezt megcsinálni?
Kovács Gábor polgármester:
Anitának nincs meg a megfelelő végzettsége, ő nem lehet pénzügyi vezető, de ennek ellenére ő erőn
felül csinál mindent.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az elmúlt évben nem úgy mentek a dolgok, ahogy kellett volna, ezért kerültünk ilyen helyzetbe.
Hermel Ildikó könyvvizsgáló:
2018-tól rendben mennek a dolgok. A beszámolók, jelentések aláírásához iskolai végzettség és
gyakorlat is kell. Én okleveles könyvvizsgáló vagyok én aláírhatom. A pénzügyi munkákat 250.000 Ftért csinálom.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Énnekem az a gondom, hogy az utolsó pillanatban kaptuk meg az anyagot.
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Hermel Ildikó könyvvizsgáló:
Az a cél, hogy minden a rendes kerékvágásba kerüljön. Az ASP rendszerben nem könyveltek a lányok,
ezt meg kell tanulni. Én folyamatosan adom át a lányoknak a tudnivalókat. Én is fel vagyok rögzítve az
ASP-be, így folyamatosan látom mit dolgoznak a lányok.
Székelyné Mester Mária képviselő:
És Izabell mikor fogja tudni, hiszen ő lett felvéve az Ildikó helyére.
Hermel Ildikó könyvvizsgáló:
Nem tudom, háromszor annyi munkát igényel az ASP, mint az EPER. Azon vagyok, hogy mindent és
minél hamarabb megtanuljanak a lányok.

Kovács Gábor polgármester:
Elfogadásra javaslom a zárszámadási rendelet-módosítást, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
alkotta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
9/2018. (VI.07.) önkormányzati rendelete
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló
6/2018. (V. 30.) számú rendeletének módosításáról
Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1§

A rendelet 1. § (1) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:
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(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
543.506.538 Ft Költségvetési bevétellel
460.655.921 Ft Költségvetési kiadással
82.850.617 Ft költségvetési maradvánnyal
jóváhagyja.
2-§
Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2018. június
08. napján lép hatályba, és az
azt követő napon hatályát
veszti.

Kovács Gábor
Dr. Kovács Eszter

jegyző

polgármester

Tárgy /2.tsp/: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulási kérelem Mátra-phone .Kft. Előterjesztő:
Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Az előterjesztési anyagot mindenki megkapta. Az állam igyekszik minden településen fejleszteni az
internet hálózatot. A vasútvonaltól fog feljönni ide a kábel, ehhez kell egy tulajdonosi hozzájárulás. Az
anyagban minden tételesen szerepel.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Műszakilag valaki át fogja nézni, hogy pl. a járda, az út átvágás után úgy kerülnek vissza, amilyen
állapotban átvették? Az eredeti állag mindenképpen meglegyen.
Dr. Kovács Eszter jegyző:
A tulajdonosi hozzájárulásban lehet feltételeket szabni.
Fekete László képviselő:
Műszakis nézze meg, eredeti állapot legyen visszaállítva.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Nem akarom, hogy ne legyen helyreállítva.
Kovács Gábor polgármester:
Belefoglaljuk a tulajdonosi hozzájárulásba, hogy az eredeti állapot legyen visszaállítva. A munkák
megkezdése előtt szólok Péternek, hogy készítsünk fényképfelvételt az eredeti állapotról.
Elnézést kérek, el kell egy időre mennem, addig Fazekas Sándor alpolgármester vezeti a képviselő
testületi ülést.
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Kovács Gábor polgármester elhagyja az üléstermet.
Fazekas Sándor alpolgármester:
Aki egyetért a tulajdonosi hozzájárulás elfogadásával, kiegészítve azzal, hogy eredeti állapotban adják
át a beruházással érintett utat, illetve járdát, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
42/2018. (VL07.) KT. számú határozata
a Nagydobos 640. helyrajzi számú, mint nyomvonallal érintett ingatlanra vonatkozóan
Tulajdonosi és Közútkezelői hozzájárulás megadásáról

Tárgy: A Mátra-Phone Kft. Tulajdonosi és Közútkezelői hozzájárulás megadás iránti kérelme
Nagydobos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtekintette, és megtárgyalta a MátraPhone Kft. által benyújtott Hálózat tervezése Tiszántúli Régió-Intézmények hálózati hozzáféréseinek,
kapcsolatainak fejlesztése Nagydobos-GINOP-3.4.2.-TT-3. című kiviteli tervet, tervdokumentációt, és
Tulajdonosi és Közútkezelői hozzájárulást megadja az alábbi feltétel kikötésével:
A beruházással érintett utak és járdák eredeti állapotba történő visszaállításáról gondoskodjanak. Az
érintett utak, járdák a visszaállított eredeti állapotban kerüljenek átadásra.

F
e
Fazekas Sándor
l
elős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Kovács Eszter
jegyző

alpolgármester

Tárgy /3.tsp/: TRV ZRT. éves beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Fazekas Sándor alpolgármester
Fazekas Sándor alpolgármester:
Az előterjesztési anyaghoz kinek van hozzászólás, kérdése?
Ferenczi Zoltán képviselő:
Voltam lent a szennyvíztelepen, az ott elmondottak alapján nagyon gyenge minőségi munkát végeztek a
bővítéskor. Ellenőriztetni kellene, polgármester felé jelezd ezt.
Fazekas Sándor alpolgármester:
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A 3 település nem fogadhat fel egy műszaki ellenőrt?
Ferenczi Zoltán képviselő:
Nem tudom. A két dolgozónak állandóan ott kell lenni, nem tudják a mosatást, a karbantartást végezni.
A kintlévőség mit jelent, ez Nagydobosé?
Fazekas Sándor alpolgármester:
Nem tudom, nincs feltüntetve.
Aki elfogadja az éves beszámoló, kérem kézfenntartással szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
43/2018. (VI.07.) KT. számú határozata TRV ZRT. éves
beszámolójának elfogadásáról
Nagydobos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtekintette, és megtárgyalta a TRV ZRT.
éves beszámolóját, és az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Felelős: Kovács Gábor polgármester Határidő: azonnal
Fazekas Sándor
Kovács Eszter

Dr.
jegyző

alpolgármester

Tárgy /4.tsp/: Jóni János fafaragó kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Fazekas Sándor alpolgármester
Fazekas Sándor alpolgármester:
Jóni János kérelmére kinek van javaslata?
Bódi Elek képviselő:
Minden beadványában pénzt kér. Ha megadjuk neki, akkor minden szakkört vezetőnek oda kell adni.
Én egy Ft-ot sem javaslok. Biztosan szép munkákat csinálnak, de az önkormányzat pénzügyi helyzete
nem bírja el, hogy minden szakkört támogassunk. Elismerem a munkáját, de akkor bármelyik szakkör
ami van, mindnek adjunk.
Polgármester úr javasolta a 40.000 Ft-ot, Vásárosnaményban 80.000 Ft-tal támogatták Jánost, + 20.000
Ft-tal polgármester úr. Lakosságszám arányában sokkal magasabb a kért támogatás összege, mint amit
Vásárosnaményban is kapott. Nem javaslom.
Fekete László képviselő:
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Én sem adnák neki.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Én támogatom a kérelmet.
Fazekas Sándor alpolgármester:
Aki egyetért azzal, hogy támogassuk Jóni János szakkörét 40.000 Ft-tal, kérem szavazzon.
A képviselő testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
44/2018. (VI.07.) KT. számú határozata Jóni János
fafaragó szakkörvezető kérelméről
Nagydobos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtekintette, és megtárgyalta Jóni János
fafaragó szakkörvezető kérelmét, és az alkotóközösség tárlatának anyagáról készült kiadvány
kiadásával járó költségekhez 40.000 Ft-tal hozzájárul.

Felelős: Kovács Gábor polgármester
F
l
a
t

alpolgármester

á
ridő: azonnal

Dr. Kovács Eszter
jegyző

Tárgy /5.tsp/: A TRV ZRT. bérleti - üzemeltetési szerződés elfogadása
Előterjesztő: Fazekas Sándor alpolgármester

Fazekas Sándor alpolgármester:
Az előterjesztési anyagot mindenki megkapta, van-e kérdés, hozzászólás?
Aki egyetért a szerződés elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
45/2018. (VI. 07.) KT. számú határozata
A TRV ZRT. bérleti - üzemeltetési szerződés elfogadása
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Tárgy: Közműves szennyvízelvezetési szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés
elfogadása
Nagydobos Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közműves szennyvízelvezetéssel
kapcsolatos vízközmű szolgáltatási feladatok elvégzésére a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000
Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.) megkötött bérleti-üzemeltetési szerződésének a vízközműszolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. § (1) bekezdése szerinti egybefoglalt szerződését a mellékletben
foglalt tartalommal elfogadja. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az egybefoglalt
bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: azonnal
alpolgármester

jegyző

Fazekas Sándor
Dr. Kovács Eszter
Tárgy /ó.tsp/: Egyebek
Ferenczi Zoltán képviselő:
A tűzoltókocsit vagy felújítjuk, vagy elhozzuk a művelődési ház elől. A jelenlegi állapotában már nem
díszít.
Mi van a birka kérdéssel?
Dr. Kovács Eszter jegyző:
Felszólítottuk a gazdát.
Fekete László képviselő:
Az állatok mozgását nem lehet korlátozni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Más útvonal nincs, ahol hajthatná a juhokat?
Dr. Kovács Eszter jegyző:
Nincs.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Biztosan fogunk találni rá megoldást.
Fekete László képviselő:
Nem tudunk mit csinálni hidd el.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Neked mégis gond volt, amikor a telepre akartuk a kutya menhelyet, és az sem tetszett, hogy a
kastélynál lett volna a közmunka bázis. De most nem lehet semmit sem tenni.
Fekete László képviselő:
A szelektív kuka át van ismét húzva a virágos parcella mellé. Az ecetfát gyomirtózni kellene, nagyon
hajt. Ha ki lett vágva, gyomirtózni kell a területet.
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A buszmegálló a Pátriánál mocsadék.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mindenhol olyan, nem csak a Pátriánál.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az egész falu mocsadék.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A polgármester úr azt mondta, hogy a buszmegállókra megoldást talál. Hol tart az ügy? Ha mi nem
csinálhatjuk meg, akkor engedélyt kell kérni a Közúttól.
Bódi Elek képviselő:
Szegélykő és 4 * 1 m térkő elég lenne, hogy ne a sárba szálljanak le az utasok a buszról.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A térkő gyártás hogy áll?
Bódi Elek képviselő:
Több raklappal van legyártva.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Kértünk beszámolót mezőőrségről, közmunkáról, hol van?
Fekete László képviselő:
A közmunkás miért megy el pénteken 12 órakor?
Giczei István képviselő:
A temetőn a ravatalozónál nem jó az a megoldás, hogy le van lakatolva a lánc, kihúzzák és arrébb
teszik. Nem lehetne úgy megoldani, hogy ki lehessen akasztani a láncot?
Bódi Elek képviselő:
Nem volt okos, aki kitalálta azt, hogy így legyen megoldva. A sírok beültetésekor cipelni kell a földet, a
virágot, a szerszámokat az öregeknek a sírokig. Nagyon sok idős mozgásában korlátozott, csak úgy tud
kimenni a szerettei sírjához, ha kocsival egészen a sírig elviszik.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Igen nagymamám is így csak így tudott kimenni. Rajtunk áll, hogy megváltoztatjuk-e a mostani
rendszert. Nem tudnak kárt csinálni, ha kocsival bemennek.
Bódi Elek képviselő:
a lehetőségét meg kell keresni hogy lehet bemenni a mozgásukban korlátozottaknak, illetve tavasszal és
ősszel a sírok beültetésekor.
Fekete László képviselő:
A két régi temető arankásodik, csinálni kell vele valamit.
Bódi Elek képviselő:
A temető sokszor nagyon dudvás. A nők is el tudnák tologatni a fűnyírót.
Fekete László képviselő:
Én csak azt látom, hogy a fa alatt pihennek.
Bódi Elek képviselő:
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Az a munka, amit levégeznek azt valakinek meg kell csinálni. Én elhiszem, hogy látod pihenni őket. De
nagyon sok minden el van végezve, krumpli vetés, uborkaföldön oszlopállítás, talajmunka elvégzése, és
még sorolhatnám, ezek mind el vannak végezve.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Vastag Pista is csak a magyarokat tudja ösztökélni a munkára.
Bódi Elek képviselő:
Tavasz óta, ami munkát elvégeztek, azt megcsinálták. A másik véglet akik a fa alatt ülnek. Pistát nem
védeni akarom, de ennyi munkát, ennyi területen nem tud egyszerre felügyelni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Milyen rendeletet akartunk meghozni?
Dr. Kovács Eszter jegyző:
Közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet. A testületnek kell megszabni azokat a dolgokat,
amit be akarnak tartatni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ruhaterítés, illemhely.
Bódi Elek képviselő:
Aki a közkútról hordja a vizet, én azzal 1000 Ft-ot fizettetnék havonta.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Szűkítőt tennék a közkútra, vagy a lakásfenntartási
ülést bezárja 17 óra 00 perckor.
támogatásból levonnám, ha lehet.
Több kérdés, észrevétel
hangzott el, polgári

nem

Fazekas Sándor
alpolgármester

íóvács Gábor polgármester
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jegyző

