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TÁRGYSOROZAT

1) Helyi értéktár bizottságról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2) Mezőőri rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
3) Közbeszerzési előkészítő bizottság megválasztása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4) Szociális ügyekről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Nagydobos, 2015. május 28.

Kovács Gábor
polgármester

Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. május 21-én megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Bódi Elek képviselő
Fazekas Sándor képviselő
Giczei István 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, Székelyné
Mester Mária és Ferenczi Zoltán képviselő.
Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A képviselő testület Giczei István és Fazekas Sándor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének módosítására. Javasolja kivenni a 2. mezőőri
rendelet, a 3. közbeszerzési előkészítő bizottság megválasztása,ezt nem kell képviselő testület elé
hozni, és a 4. szociális ügyek napirendi pontokat, és felvenni az egyebek napirendi pontot. A 2. és 4.
napirendi pontok tárgyalását elnapoljuk a következő testületi ülésre, amikor minden tag jelen lesz.
A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
64/2015. (V. 21.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1) Helyi értéktár bizottságról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2) Egyebek

Tárgy /1.tsp/ Helyi értéktár bizottságról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovás Gábor polgármester:
Az előző testületi ülésen kérték a testületi tagok, hogy halasszuk el ennek a napirendi pontnak a
megtárgyalását erre az ülésre. Megjegyzem, hogy azok közül, aki kezdeményezte a halasztást, senki
sincs itt, és anyagot sem juttattak el, ezért kár volt húzni az időt.

Az előterjesztési anyagot mindenki megkapta, el tudtátok olvasni. Van-e javaslat a bizottság tagjaira,
én szeretném, ha a képviselő testületből is lenne benne. 3 vagy 5 fős bizottságra gondoltam. A lényeg
az önkénteseken lesz.
Giczei István képviselő:
Az egyházakból is jó lenne tagot választani.
Bódi Elek képviselő:
Konkrét nevek kellenek.
Kovács Gábor polgármester:
Ha van konkrét személy, azzal beszélni kell.
Bódi Elek képviselő:
Beszéltem az önkéntesekkel, akik végig fognak járni a falun, én segíteni fogok nekik. A bizottság
tagjainál azt néztem, hogy ki tud visszamenni több időre. Az én javaslatom Nagy Zoltán lenne.
Beszéltem vele, elmondtam miről van szó, és ő azt mondta, hogy neki ez megtiszteltetés, örömmel
elfogadja a felkérést. Emellett beszéltem Bíró Sándornéval is, ő nagyon sokat tud a régi időkről, de az
idős kora miatt nem tud feljönni. Én Nagy Zoltánt javaslom, és Kiss Árpád is legyen benne, és Kiss
Béláné Irénke néni is.
Kovács Gábor polgármester:
A képviselő testületből legyen-e benne valaki? Mi fogjuk szervezni az összejöveteleket, melyekre
többek között történészek is el fognak jönni, én javasolnék tagok a testületből is.
Bódi Elek képviselő:
Mindenképpen benne kell lenni a képviselő testületből is.
Kovács Gábor polgármester:
Hárman vagytok jelen, közületek kell valaki, de lehet 2 fő is.
Bódi Elek képviselő:
Én vállalom. Pisti szerintem te is elvállalhatnád.
Giczei István képviselő:
Legyetek ti ketten benne polgármesterrel.
Fazekas Sándor képviselő:
Szerintem is Elek és polgármester legyen benne. Ha kell segíteni én benne vagyok.
Kovás Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a helyi értéktár bizottság tagja legyen Kiss Béláné, Kiss Árpád, Nagy Zoltán,
Bódi Elek és Kovács Gábor, kérem szavazzon.
A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
65/2015. (V. 21.) KT. számú határozata
Helyi értéktár bizottságról
A képviselő testület

Megalakítja a Helyi Értéktár bizottságot, megy működését az alábbi 5 fővel látja
el:
Kiss Béláné, Kiss Árpád, Nagy Zoltán, Bódi Elek, Kovács Gábor.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tárgy /2.tsp/ Egyebek
Kovács Gábor polgármester:
A baptista egyház azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a támogatásból fennmaradó pénzüket,
150.000 Ft van bent, ha lehetőséges térkőben kérnék. A piaci árát megnézzük a térkőnek, én javaslom
odaadni.
Bódi Elek képviselő:
Javaslom én is, megnézzük a tűzépi átlagárat, és oda kell adni. Amennyiben több kell, a 150.000 Ft-on
felüli árat kifizetik.
Kovács Gábor polgármester:
Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.
A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
66/2015. (V. 21.) KT. számú határozata
Baptista Egyház támogatásáról
A képviselő testület
A Baptista Egyház részére az ő kérelmüknek megfelelően a fennmaradó 150.000
Ft támogatást térkő biztosításával egyenlíti ki.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja.
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