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TÁRGYSOROZAT

1) A Napközi Otthonos Óvoda beszámolója
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2) A Baptista Egyház kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3) A Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4) A Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítésével kapcsolatos
döntés
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5) Szamosszeg Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrészének értékesítése
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6) Szamoskér Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrészének értékesítése
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
7) Református Egyházközség kérelem fedett garázs építése ügyében
Elterjesztő: Kovács Gábor polgármester
8) Református Egyházközség kérelem gyermekhét tábor támogatási ügye
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
9) Egyebek

Nagydobos, 2015. július 19.

Kovács Gábor
polgármester

Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. július 9-én megtartott
üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza 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. Horváth László jegyző
Drabik Csabáné óvodavezető

Kovács Gábor polgármester köszönti
határozatképességet, az ülést megnyitja.

a

megjelenteket.

Számszerűen

megállapítja

a

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A képviselő testület Bódi Elek és Ferenczi Zoltán képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli.
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
91/2015. (VII.09.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1) A Napközi Otthonos Óvoda beszámolója
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2) A Baptista Egyház kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3) A Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4) A Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítésével kapcsolatos
döntés
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5) Szamosszeg Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrészének értékesítése

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6) Szamoskér Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrészének értékesítése
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
7) Református Egyházközség kérelem fedett garázs építése ügyében
Elterjesztő: Kovács Gábor polgármester
8) Református Egyházközség kérelem gyermekhét tábor támogatási ügye
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
9) Egyebek

Tárgy /1.tsp/ A Napközi Otthonos Óvoda beszámolója
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovás Gábor polgármester:
Megkérem Drabik Csabánét, hogy mondjon egy pár szót a beszámolóról, de képviselő testület is
felteheti a kérdéseket, észrevételeket.
Bódi Elek képviselő:
Én elolvastam a beszámolót, teljesen részletes, tartalmas beszámolónak tartom. Elfogadásra javaslom.
Teljes körű, mindent érint. Köszönöm, ez jó.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mit jelentenek a címerben a betűk?
Drabik Csabáné óvodavezető:
KÉSZ: Környezeti nevelésre Épülő Szakmai program.
Kovács Gábor polgármester:
Diákmunka keretében szeretném megcsináltatni az óvoda kerítésének, és azoknak a játékoknak a
festését az udvaron, amelyek felújításra szorulnak. 100-150 ezer Ft-ból kijön a festék.
tolnai Gyula, vagy Karcsi lesz mellettük.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Szerintem ez jó ötlet, csinálják.
Kovács Gábor polgármester:
A só szoba üzemeltetését meg kellene beszélni. Heti két napot javaslok a lakosságnak. Az oviból
kellene egy közmunkás oda, aki felügyelné a helyiséget. Bejelentés alapján lehetne igénybe venni. Az
egyik nap szombat legyen, a másik szerintem péntek.
Drabik Csabáné óvodavezető:
A csütörtök délután és a szombat jó lesz.
Kovács Gábor polgármester:
Jó legyen a csütörtök, de az embereket meg kell kérdezni, hogy csütörtök vagy péntek legyen.
Drabik Csabáné óvodavezető:
A hirdető táblára ki kell tenni a lakosság tájékoztatása céljából, illetve a bővítésre is tovább
gyűjthetnénk.

Kovács Gábor polgármester:
Ingyenesen biztosítjuk a használatot, nem szeretném, ha összemosódna a gyűjtéssel. Ha igény van a só
szobára, akkor lehet, hogy támogatni fogjuk a bővítését, meglátjuk.
Drabik Csabáné óvodavezető:
Engedély kell szeptemberben az induláskor, határozatot kell hozni arról, hogy nagyobb létszámú
csoportokat indítunk.
Kovács Gábor polgármester:
Ugyanúgy, mint tavaly, hozni kell határozatot a 30 fős csoportokról.
Dr. Horváth László jegyző:
Az alapító okiratban benne van a 20 %-os eltérés, abba belefér.
Kovács Gábor polgármester:
Hozni kell határozatot.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás elfogadásra javaslom a Napközi Otthonos Óvoda
beszámolóját. Aki ezzel egyetért, szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
92/2015. (VII.09.) KT. számú határozata
A Napközi Otthonos Óvoda beszámolójáról
A képviselő testület
Elfogadja a Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi beszámolóját változatlan
formában.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Drabik Csabáné óvodavezető:
Köszönöm a képviselő testületnek a támogatást, és az együttműködést.
Drabik Csabáné elhagyja az üléstermet.
Tárgy /2.tsp/ A Baptista Egyház kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Katona úr bent volt hozzám, szeretnék, ha az előző évhez hasonlóan támogatnánk az általuk szervezett
angol tábort. Tavaly ellátást biztosítottunk a résztvevőknek. 75 főt fog most érinteni 5 napon át, 16
nem Nagydobosi gyerek lesz benne. 60 gyerek és 15 felnőtt.
Fekete László képviselő:
Miért szerveznek tábort, ha nincs rá fedezet?

Kovács Gábor polgármester:
Van rá nekik fedezet, csak kérik az önkormányzat támogatását is.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Biztosan van rá forrás, az egészségügyi délutánt is a baptista egyház biztosítja. Most adtuk oda nekik a
térkövet támogatásba. Nem csak az ő kérelmük van itt, hanem a református egyházé is.
Kovács Gábor polgármester:
A térkő a 300.000 Ft támogatásba lesz odaadva.
A tábor résztvevőinek csak az ebédet adjuk, ez az én javaslatom. El kell dönteni, hogy mindenkinek
adjuk, vagy csak a Nagydobosiaknak.
Fekete László képviselő:
100.000 Ft lenne ebben a formában a támogatás.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A támogatást nem pénzben adtuk oda, hanem térkőben, így olcsóbban jön ki, nem kerül nekünk
annyiba. Én javaslom a tábor támogatását.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Átadták már az imaházat? Én nem kaptam meghívást az átadóra, nemmel fogok szavazni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Én sem kaptam.
Kovács Gábor polgármester:
Én voltam az átadáson. Térjünk vissza a kérelemhez, javaslom az ebédet adjuk mindenkinek.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nagyon jó ez a tábor, sokat tanulnak, én támogatom polgármester javaslatát.
Fekete László képviselő:
Három év alatt 1 millió Ft-ot adunk nekik.
Kovács Gábor polgármester:
Nem az egyháznak adod, hanem a gyerekeknek.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Jó programok vannak, keményen tanulnak. Kell az ilyen tábor a gyerekeknek, szerintem jó fényt vet a
településre ez a rendezvény.
Fekete László képviselő:
Mindenkit támogatunk, vagy csak a 44 főt?
Kovács Gábor polgármester:
Dönthet róla a testület. Mondhatjuk azt is, hogy tartsák Varsányba, és akkor kiesnek a Nagydobosi
gyerekek.
Javaslat? Ha nincs, én a kb. 75 főnek az ebédet adnám támogatásként az 5 napra, aki ezzel egyetért,
kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
93/2015. (VII.09.) KT. számú határozata

A Baptista Egyház kérelméről
A képviselő testület
A Baptista Egyház által szervezett angol nyelvi tábort támogatja, minden
résztvevőnek biztosítja a tábor ideje alatt az ebédet.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tárgy /3.tsp/ A Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A kérelmet mindenki megkapta. Fel lett ajánlva Antinak, hogy a szociális bizottságba legyen benne,
de nekik csak a helyiség kellett. Én azt javasoltam neki, hogy vegyen részt a bizottsági ülésen
tanácskozási joggal, de ő pénzt akar osztani. Ha úgy döntünk, hogy benne legyen, akkor Jutka vagy
Tünde helyett kell betenni. Most 5 fős a bizottság, és a képviselő testület tagok számának nagyobbnak
kell lenni, mint a külsősnek. A másik kérelmet úgy kellene tárgyalni, ha ő is itt van, elmondaná ő is a
véleményét, és jegyző úr is.
Dr. Horváth László jegyző:
Az általam leírtakhoz nem kívánok semmit sem hozzáfűzni. Én nem tudom, hogy a jegyzőkönyveket
mikor kell felterjeszteni, a levelet ők kapják meg. Az NJT-ben rögzítve lett, ugyan úgy, mint a mienk.
Kovács Gábor polgármester:
Mi nem terjesztettük fel, vagy ő nem küldte be postán?
Dr. Horváth László jegyző:
Hiteles jegyzőkönyv nem érkezett be időben. Ezelőtt Misike mindig bejött hozzám, ha kapott
értesítést, ő nem jött b e. 7 jegyzőkönyvet készítettem el. Megkérdeztem a referenst, ő nem mondta,
hogy én vagyok a hibás.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Így nem kapnak pénzt?
Kovács Gábor polgármester:
Feladatalapú finanszírozás van, a plusz pénzt nem kapják meg.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nagyon rá voltak készülve erre a pénzre.
Bódi Elek képviselő:
Gondolod ki fogják bírni pénz nélkül év végéig?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nem.
Dr. Horváth László jegyző:
4 jegyzőkönyv + 1 közmeghallgatás esetén adnak plusz pénzt. A feladatokat pontozzák.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az a baj, hogy nekünk lesz velük a problémánk.

Ferenczi Zoltán képviselő:
Ha adsz, elismered a hibázást.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Én 1 Ft-ot sem javaslok.
Fazekas Sándor képviselő:
Lehetne választ írni a kérelemre, hogy elektronikusan be lett adva a jegyzőkönyv, postán nem, és az
nem a mi hibánk, és meg kell írni, hogy részt vehet tanácskozási jogkörrel a szociális bizottsági
ülésen.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Én feláldozom magam, ha ő benne lesz a bizottságba, én is benne leszek, ha ez a feltétele.
Kovács Gábor polgármester:
Hívjuk meg egyenlőre tanácskozási jogkörrel, és majd meglátjuk.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Akkor az előbb említett levél menjen ki.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a fenti tartalommal megküldjük a levelet a Nemzetiségi Önkormányzatnak,
kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
94/2015. (VII.09.) KT. számú határozata
A Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről
A képviselő testület
Anyagi forrás hiányában további támogatást nem tud nyujtani a Nemzetiségi
Önkormányzat részére.
Az önkormányzatot a Nemzetiségi Önkormányzatot feladatalapú támogatásának
ügyében felelősség nem terheli, mivel az ezzel kapcsolatos ügyintézés és eljárás a
Nemzetiségi Önkormányzat felelőssége.
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a szociális bizottság munkájában részt
vehet tanácskozási joggal, de szavazni nem szavazhat.
Tárgy /4.tsp/ A Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítésével kapcsolatos
döntés
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
8.308.476 Ft a tulajdonrészünk, ezzel az összeggel kell elküldeni a levelet. Kb. 5 millió Ft lesz az a
pénz, amit kaphatunk érte. Kérhetünk 8 milliót is, de nem fognak adni érte, és így ez nekünk egy holt

tőke lesz a KFT-ben. Szamosszeg, Szamoskér és Nagyecsed már ki akarja venni a tulajdonrészét. A
határozatot a kiadott szerint kell elfogadni. Pénzünk csak abban az esetbe lesz, ha engedünk belőle.
Bódi Elek képviselő:
Mikorra realizálható ez időben?
Kovács Gábor polgármester:
Szeptemberig kap mindenki haladékot, hogy beadja az igényét, szerintem jövő tavasszal lehet ebből
valami.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Lesz miből kifizetni a Kristályvíznek ezeket az összegeket?
Kovács Gábor polgármester:
Számlájukon van 170 millió Ft.
Fekete László képviselő:
Szamosszegnek kevesebb az üzletrésze, mégis magasabb az érték. Hogy van ez?
Dr. Horváth László jegyző:
3,6 % a mi részünk, a tőke 230.791 ezer Ft.
Kovács Gábor polgármester:
Igen, ez így van. Honnan van ez az összeg Jegyző úr?
Dr. Horváth László jegyző:
Bent voltam a Kristályvíznél, ők mondták, de itt van a levél elektronikusan, és felolvasom.
Kovács Gábor polgármester:
Ez most hivatalos, jegyző úr bent volt, ott mondták.
Javaslom fogadjuk el a kiadott határozat tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
95/2015. (VII.09.) KT. számú határozata
A Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítéséről
Felelősségű Társaságban lévő üzletrészének értékesítéséről
A Képviselő Testület
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:166-3:167. § alapján úgy határoz, hogy a
Kristályvíz Víziközmű, Ipari és Gazdasági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságban 4700 Mátészalka, Kocsordi u. 2. (a továbbiakban: Kristályvíz Kft.) lévő 3,6 %-os
arányú üzletrészét adásvétel útján értékesíteni kívánja az alábbiak szerint:
1. Az üzletrészt vételre felkínálja a Kristályvíz Kft. tagjainak akként, hogy:
a. Az üzletrész vételára – figyelembe véve a Kristályvíz Kft. 2014. december 31-i állapot
szerinti mérlegében nyilvántartott könyv szerinti értékét, a Kristályvíz Kft.
követeléseit, valamint az önkormányzat tulajdonosi arányát – 8.308.476-Ft.

b. A Kristályvíz Kft. bármely tagja, vagy tagjai a fenti vételi ajánlatra az ajánlat
közlésétől számított 15 napon belül tehetnek írásbeli nyilatkozatot. Amennyiben e
határidőn belül a Kristályvíz tagja nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy
vételi jogával nem kívánt élni.
2. Az üzletrészt vételre felajánlja a Kristályvíz Kft-nek, mint önálló jogi személyiségű
társaságnak, akként, hogy :
a. Az üzletrész vételára – figyelembe véve a Kristályvíz Kft. 2014. december 31-i állapot
szerinti mérlegében nyilvántartott könyv szerinti értékét, a Kristályvíz Kft.
követeléseit, valamint az önkormányzat tulajdonosi arányát -8.308.476.-Ft.
b. A Kristályvíz Kft. mint önálló jogi személyiségű társaság a fenti vételi ajánlatra az
ajánlat közlésétől számított 30 napon belül tehetnek írásbeli nyilatkozatot.
Amennyiben ezen határidőn belül a Kristályvíz mint önálló jogi személyiségű
társaság nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy vételi jogával nem kívánt élni.
3. Amennyiben az 1-2. pontokban meghatározott tag, tagok, valamint társaság a vételi
jogával nem kíván élni, úgy az önkormányzat a Kristályvíz Kft-ben lévő üzletrészét
kívülálló személyre kívánja átruházni a jelen határozatban meghatározott vételárért.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tárgy /5.tsp/ Szamosszeg Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrészének értékesítése
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Nagyecsedhez hasonlóan Szamosszeg és Szamoskér 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 Szamosszeg Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrészére nem
tartunk igényt, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
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Szamosszeg Önkormányzat Kristályvíz Kft-ben lévő üzletrészének megvásárlásáról
A képviselő testület
Szamosszeg Önkormányzat Kristályvíz Kft-ben lévő üzletrészét nem kívánja
megvásárolni, az általuk megküldött ajánlattal nem él.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tárgy /6.tsp/ Szamoskér Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrészének értékesítése
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Szamoskér Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrészére nem
tartunk igényt, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
97/2015. (VII.09.) KT. számú határozata
Szamoskér Önkormányzat Kristályvíz Kft-ben lévő üzletrészének megvásárlásáról
A képviselő testület
Szamoskér Önkormányzat Kristályvíz Kft-ben lévő üzletrészét nem kívánja
megvásárolni, az általuk megküldött ajánlattal nem él.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tárgy /7.tsp/ Református Egyházközség kérelem fedett garázs építése ügyében
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A kérelmet mindenki megkapta, van-e hozzászólás, észrevétel?
Ferenczi Zoltán képviselő:
Támogatom ezt a dolgot. A Nagydobosi lakosok használják az autót, 250.000 Ft-tal szálljunk be, ezt
megérdemli ez a dolog.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Készült a garázsról terv, költségvetés?
Bódi Elek képviselő:
Igen, kb. 650-800 ezer Ft-ról szól a költségvetés. Én is azt mondom, mint Zoli, a 250.000 Ft támogatás
erre a célra reális. Az a busz nem egyeduralom alatt van.
Fekete László képviselő:
Általában annyiba kerül a munkadíj, mint az anyag. Vannak itt a közmunkások között olyan
szakemberek, akik meg tudnák csinálni. Én ezt javaslom.

Bódi Elek képviselő:
Fára és lemezre is van ajánlat.
Kovács Gábor polgármester:
Szerszámunk is van, meg tudjuk csinálni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Tudunk számlát adni?
Kovács Gábor polgármester:
Támogatást adunk.
Én átmentem tiszteletes úrhoz. Ő nehezményezte, hogy nem tudott a 300.000 Ft támogatásról, amit az
egyházaknak adunk. Ebben én is hibás vagyok. Ő nem tudta, hogy jövőre ők fogják kapni, mert akkor
lehet nem lenne itt ez a kérelem. Bármiben kérték a segítséget, adtunk. Nem zárkózok el a
támogatástól, de vannak jó szakmunkásaink, akiket tudnánk adni az építéshez. El fogom kérni a
költségvetést és megnézzük, mit tudnánk megcsinálni, és milyen értékben. Így nem kerülne annyi
összegbe az önkormányzatnak.
Bódi Elek képviselő:
Nem biztos, hogy fémvázas lesz, lehet, hogy fa.
Kovács Gábor polgármester:
Azért fogunk leülni és megbeszélni. Jó lenne, ha jövőre már nem 300.000 Ft-ot adnánk, hanem 2
részletben 500 ezer Ft-ot.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ide kell hívni tiszteletest a beadvány ügyében.
Kovács Gábor polgármestert:
Megnézzük a költségvetést, és ha gondoljátok, meghívom Lórántot.
Bódi Elek képviselő:
A jégtől félti a buszt. Ha 250.000 Ft támogatást adnánk, az tükrözné a valóságot.
Kovács Gábor polgármester:
Meghívjuk a következő ülésre, a döntést a kérelem ügyében elhalasszuk.
Tárgy /8.tsp/ Református Egyházközség kérelem gyermekhét tábor támogatási ügye
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A gyerekhét támogatásánál összegszerűen mire gondol tiszteletes úr? Mennyi a költsége a tábornak?
Bódi Elek képviselő:
A gyerekhét időtartalma 6 nap. Napi 300 Ft/gyerek szerintem reális.
Kovács Gábor polgármester:
Kérdezzem meg Lórántot, hogy át tud-e jönni?
Bódi Elek képviselő:
300 Ft körüli összegről van szó, délelőtt beszéltünk róla.

Kovács Gábor polgármester:
Jó, de mire kell, mennyi az összes költség, mihez adjuk a támogatást? Én is javaslom a támogatást, de
ezeket jó lett volna tudni. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért a református
gyermekhét 300.-Ft/fő/nap támogatásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
98/2015. (VII.09.) KT. számú határozata
A Református Egyház kérelméről
A képviselő testület
A Nagydobosi Református Egyházközség számára nyári tábor támogatására 300
Ft/fő/nap összeget határoz meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tárgy /9.tsp/ Egyebek
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mikor lesz itt a testületi ülésen a hulladékszállítást végző cég vezetője?
Kovács Gábor polgármester:
Elhívhatjuk azt a személyt, akihez Nagydobos tartozik, ne a vezetőt hívjuk meg.
A következő ülést augusztus 6-ra tervezem, ha jó mindenkinek.
A testületi tagok elfogadták az időpontot.
Giczei István képviselő:
A határban az útszéleket nem lehet kaszálni? Nagyon gyomosak.
Kovács Gábor polgármester:
Elvileg csinálják folyamatosan. Misi brigádja ott van.
Fekete László képviselő:
Az utak mentén, ahol le lette vágva a fa, ott a méteres hajtásokat nem lehet lekaszálni?
Kovács Gábor polgármester:
A gép elromlott, mellyel csináljuk, de kész lesz levágják ott is.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Fodor Karcsinak lejár az 1 hónap próbaidő, én úgy látom, hogy lassabban halad minden mint előtte.
Nem látom az eredményt.

Kovács Gábor polgármester:
Én beszélgettem vele, idő kell hozzá, hogy átlássa az egész feladatot. Augusztus 6-ra behívom testületi
ülésre, tájékoztassa a testületet az eddigi munkájáról, tapasztalatairól, észrevételeiről.
Fekete László képviselő:
Mit kell átlátnia?
Kovács Gábor polgármester:
180 emberrel kell foglalkozni, és ez nem egyszerű. Várjuk meg az augusztus 6.-át. Akar Karcsi, de
nem gondolta, hogy mivel jár ez a munka.
Fazekas Sándor képviselő:
Rá kell érezni. Nehéz irányítani, ha sokan nem akarnak dolgozni.
Kovács Gábor polgármester:
Sok helyen vannak. Ha kimegyünk ellenőrizni, ott van mindenki, de fél óra múlva már senki sincs a
területen.
Fekete László képviselő:
Vissza kell menni fél óra múlva.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Hányszor voltál kint ellenőrizni?
Fekete László képviselő:
Egyszer sem.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ha 2-3 ember ki lenne rúgva, másabb lenne a hozzá állás a munkához.
Fekete László képviselő:
Vannak olyan emberek, akik szítják a többieket, ki kell őket rúgni.
Kovács Gábor polgármester:
Tudomásul kell venni, hogy ezek az emberek nem dolgoztak, és nem akarnak dolgozni. Ha lennének
köztük olyanok, akik motiválnák őket, akkor dolgoznának.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ha rendesen csinálnák, hány ember kellene, és mennyibe lenne?
Fekete László képviselő:
Ha rendesen dolgoznának szerintem 20 fő megcsinálná.
Kovács Gábor polgármester:
3 éve közmunkában a településen szinte semmi volt. Most van uborka, állattartótelep, zöldség, tök,
kukorica, almafa van telepítve, vannak gépek. Nem sok, de gyakorlatilag sok. Ott megy jól a
közmunka, ahol nem szoktak el a munkától az emberek.
Fazekas Sándor képviselő:
Aki látja, hogy hogyan dolgoznak az emberek, annak a javaslatára, akik jól dolgoznak, azokat nem
lehetne hosszabb időre felvenni?
Kovács Gábor polgármester:
Van igazságod, de ha megkérdezed a brigádvezetőt, kit fog mondani, a haverját, vagy azt, aki
dolgozik?

Bódi Elek képviselő:
Ez így van.
Kovács Gábor polgármester:
Karcsi eljön augusztus 6-án és döntünk az ügyében.
Közmunkára most már a munkaügyi központ közvetít ki embereket, nem tőlünk kérik a névsort.
Kinek van még kérdése, hozzászólás az egyebekben?
Bódi Elek képviselő:
- Az elismerés soha nem késő. Múlt héten volt a köztisztviselők napja. Több önkormányzatnál
is elismerik a dolgozók munkáját, szerintem az önkormányzaton belül is el lehet ismerni
azokat a dolgozókat, akik napi szinten jól végzik a munkájukat. Én Dienesnét és Sárközinét
javasolnám, és dotálnám nekik támogatásként 50.000 Ft-ot a munkájuk elismeréseként. Van
nekünk egy közkedvelt védőnőnk, aki 20 éve van itt Nagydoboson és munkája elismeréseként
neki is 50.000 Ft-ot javaslok adni. Döntsünk erről.
- Jelezték, hogy állítólag a vágni való csirkéből 5 db eltűnt, ezt szóvá tették és másnap meg lett.
- Tápkérdésben gyanúsítgatások merültek fel, hogy lopják a tápot. A közmunkára ez rossz fényt
vet.
Kovács Gábor polgármester:
Két embernek van kulcsa, aki hozzáfér. Vannak letéve kamerák, erről nem tudnak azok, akik
gyanúsítgatják egymást. A táp mennyiségénél nézem, hogy mennyi fogy, nagy mennyiséget nem tud
lopni, de ne lopjon annyit sem. Ez sajnálatos, hogy idejutottak, ezelőtt tudtak együtt dolgozni. Ha ez
fog menni, váltás lesz az állattartó telepen.
Fazekas Sándor képviselő:
Már most is változás van, nincs előre kitéve a táp.
Fekete László képviselő:
Hétvégenként, ha roma van lent, a családjából 8-10 fő van ott. Nincsen semmi keresni valójuk ott. Ezt
nem kellene megengedni.
Kovács Gábor polgármester:
Ha ilyet tapasztaltok, szólni kell nekik, hogy ez nem erről szól.
Fekete László képviselő:
Hétvégenként mindig ez van.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Miért a romák vannak ott?
Kovács Gábor polgármester:
Nem csak ők vannak ott, be vannak osztva. Ha ilyen probléma van, szólni kell.
Bódi Elek képviselő:
Tolnai Zoli a katolikus egyháznál a kerítést festette munkaidőben, de erre már részben választ kaptam,
hogy segítséget adhatunk az egyházaknak ilyenekben is.
Kovács Gábor polgármester:
Én úgy tudom, hogy szabadidejében csinálta, egymás között osztják be a munkát az állatoknál. Ezt
meg fogom kérdezni, hogy szabadidejében csinálta-e.
Bódi Elek képviselő:
Én megkérdeztem, azt mondta, hogy közmunkában csinálja. Azt mondta, hogy te Krisztiánnal
megbeszélted ezt a dolgot, és ő beszélje meg Zolival.

Kovács Gábor polgármester:
Ez nem így van, engem Krisztián ilyen ügyben nem keresett meg.
Bódi Elek képviselő:
Nincs ezzel semmi gond, de más egyháznak is segíteni kell.
Csak tájékoztatásként, az alpolgármesteri tisztségről lemondtam, a képviselő testületi tagságomat
továbbra is meg kívánom tartani.
A tökfesztiválig 2 hónap van, erre is kell készülni. A 2013-as tökfesztiválról is egy ugyan olyan tételes
kimutatást kérnénk, mint amilyet a 2014-es évről kaptunk.
Kovács Gábor polgármester:
Ezt akkor már láttátok.
Bódi Elek képviselő:
Nem baj én legalább egy összehasonlítást szeretnék tenni a 2014-es évvel!
Ferenczi Zoltán képviselő:
Szerintem nem rossz dolog a jutalom, a tökfesztiválon oda lehetne adni.
Kovács Gábor polgármester:
Az elképzelés nem rossz, de a tökfesztiválon nem a köztisztviselőket kell jutalmazni. A Nagydobosért
emlékérmet adtuk oda a fesztiválon azoknak, akik sokat tettek a községért.
Bódi Elek képviselő:
Köztisztviselők napja most volt, én javaslom a két főnek és védőnőnek a jutalmat.
Kovás Gábor polgármester:
Jutka a 25 évre fog kapni jubileumi jutalmat, ha most adunk 20 évre, akkor másnak is adni kell, hiszen
másnak is lesz 20 éves munkaviszony, de ha gondoljátok jutalmazhatjuk.
Én nem látom azt jónak, hogy kiemeljük a dolgozókat. Egy munkaközösségen belül, ha kiemelünk
embereket, nem jó hatással lesz a többiekre.
Bódi Elek képviselő:
Minden évben adhatunk jutalmat a jó munkáért, más is sorra kerülne.
Kovács Gábor polgármester:
Én itt vagyok köztük, de nem tudok 2 nevet mondani, aki többet dolgozik a másiknál.
Bódi Elek képviselő:
Én jónak tartom a jutalmazást, ezt más településen meg tudják oldani.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az óvodában a kötelező jubileumi jutalmat is sajnáltátok.
Dr. Horváth László jegyző:
Én sem tudok különbséget tenni a dolgozók munkája között. A Péter munkája is ugyanolyan fontos,
mint a Juditkáé, vagy a pénzügyeseké, vagy az iktatóé. Alapítani kellene egy kiváló köztisztviselői
díjat, és azt oda lehetne adni.
Bódi Elek képviselő:
Akkor a többi dolgozó nem fog haragudni, aki nem kap?
Kovács Gábor polgármester:

A jutalmazással feszültséget generálunk a többi dolgozó között. Konyha, óvónő, hivatali dolgozó
között.
Bódi Elek képviselő:
Az baj, ha ez feszültséget generál.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Köztisztviselők napján hol voltatok, és ki fizette?
Kovás Gábor polgármester:
A testület megszavazta, Pálháza, Kőkapu, Füzérradvány útvonalon voltunk.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Mi van, ha a jutalmazásnál Peti és Évike nevét mondanám?
Ferenczi Zoltán képviselő:
Margitics Petinek? Aki félig olvas el bírósági levelet, és a telefonba, mikor felveszi nem köszön bele.
Bódi Elek képviselő:
Megvitatjuk. Más településen ez nem gond, meg tudják oldani.
Kovács Gábor polgármester:
Kapjanak elismerésként egy oklevelet.
Dr. Horváth László jegyző:
Fel lehet terjeszteni elismerésre.
Kovács Gábor polgármester:
Kérdezzük meg az Éva véleményét.
Sárköziné Tóth Éva:
Köszönöm Elek, hogy elismeritek a munkánkat, hiszen ez minden dolgozónak öröm, de egyetértek
polgármester úr álláspontjával, és szerintem Ildikó nevében is mondhatom, hogy ha jutalmat adnátok,
az köztünk és a többi kolléga és dolgozó között feszültséget teremtene. Ez nem éri meg, mi később is
itt szeretnénk dolgozni. De köszönjük az elismerést.
Kovács Gábor polgármester:
Lehet adni elismerést, de nem tudsz kiválasztani két dolgozót, hiszen mindenki más munkát végez.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A kormányhivatalban is volt kérdőív, hogy az ügyfél hogy van megelégedve az ügyintéző munkájával.
Itt miért nem lehet jutalmazni?
Kovács Gábor polgármester:
Nem kell feszültséget kelteni a dolgozók között. Lehet adni elismerést. Csináltassunk emlékplakettet
díszdobozban. Ennek utána járok.
Művelődési ház felújítása: megnézettem Karcsival, két lehetőség van, vagy leverjük a vakolatot és újra
kőporozzuk, vagy kijavítjuk és lemeszeljük. Ez az olcsóbb megoldás.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Jó, csak legyen valami csinálva rajta, nagyon csúnyán néz ki a faluközpontjában ez az épület.
Kovács Gábor polgármester:
Ki lesz javítva, és lemeszelve.

Fazekas Sándor képviselő:
Jó lesz ez.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ahogy most kinéz, az szörnyű, jobb lesz a mostaninál.
Kovács Gábor polgármester:
Megcsináljuk.
A Lengyel Sándorné árok ügye: megkérdeztem, 250 méter árkot kellene csinálni, 14 ezer Ft/m2 a
mederlap, ha abból akarjuk megcsinálni, de az átjárókat is meg kell csinálnunk. Engedélyeztetni is
kell, ez a munka összesen kb. 3 millió Ft-be kerülne. A Közútat megkérdeztem, hozzájárulna a
munkálatokhoz. Én azt javasolnám, hogy géppel kiszednénk az árkokat, de az átereszeket akkor is meg
kell csinálni. Több helyen le van betonozva a kapubejáró, azt is helyre kellene állítani. Ezen el kell
gondolkodnunk
Buszvárók: terv + engedélyeztetés 80.000 Ft/db. Ha minden évben megcsinálunk 2-2 db-ot, akkor is
kész lesz, gondolkodjatok el ezen.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Térkővel is le lehet rakni? Hiszen sok helyen, ha esik az eső, vízben szállnak fel és le a buszról.
Kovács Gábor polgármester:
Tervezővel kell megbeszélni. Én elhívom, kimegyünk veletek, megnézzük együtt, és ha úgy döntünk
csinálhatjuk.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Esős időben meg kell nézni, hogy melyik a legsürgősebb. Valamit mindenképpen csinálni kell.
Kovács Gábor polgármester:
A tuskók összeollóztatása 250 ezer Ft lenne, és odaadhatnánk a kisebbségnek, ha úgy gondoljátok.
Bódi Elek képviselő:
Nem lehet azt az önkormányzatnál eltüzelni?
Kovács Gábor polgármester:
Lehet, hogy több kárt csinálunk a kazánban, mint amennyit érne. Sok rajta a föld.
Bódi Elek képviselő:
Sok föld lement arról. Szerintem spórolhatnánk vele, az önkormányzatnál kell eltüzelni.
Kovács Gábor polgármester:
Télen fog bejönni sok gallybála és fa is, de felhasználhatjuk mi is a tuskót, ha gondoljátok.
Bódi Elek képviselő:
Valamennyi pénzt lehetne érte kérni, ha odaadjuk, pl. 300 Ft/ mázsa.
Kovács Gábor polgármester:
Akkor azt fogja mondani, hogy vigyük is ki.
Bódi Elek képviselő:
Nem sajnálom a kisebbségtől, de innen megy ki a pénz, és nem fog visszajönni semmi.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Így is már 250.000 Ft-ba benne lesz. Odaadhatjuk a nyugdíjasoknak is.

Bódi Elek képviselő:
Vagy tüzelje el az önkormányzat, vagy adjuk el.
Fekete László képviselő:
Én az önkormányzat kazánjába tüzelném el, nincs már azon annyi föld.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy összeollóztatjuk, lehordatjuk a telepre, és a felhasználást majd meglátjuk,
kérem szavazzon.

A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
99/2015. (VII.09.) KT. számú határozata
Önkormányzati tulajdonában lévő fa hasznosításáról
A képviselő testület
A Nagydobosi 136 hrsz. alatt lévő fatuskókat összeollóztatja, és az állattartó
telepen betárolja. A hasznosításról később dönt.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A testvértelepülés ma itt volt Nagydoboson. Lemásoltuk a megállapodásokat, melyet le fogok
fordíttatni. Javasoltam, hogy legyen egy közös testületi ülés. Augusztus 23-án lesz egy falunap,
melyen szeretnék, ha részt vennénk. Ők is fognak jönni a tökfesztiválra.
Holnap kínaiak jönnek üzleti megbeszélésre.
A közművelődési pályázatot a megbeszéltek szerint számszerűsítettük.
Mikrobusz: Megjött a hivatalos határozat, megnyertük, a régit az önerőbe beszámítják. Utána járok,
hogy kell-e közbeszereztetni.
Bódi Elek képviselő:
Felújítjuk a gépparkot, ez így lett megbeszélve.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mezőőröknek béremelés lesz-e, és kiment-e a földtulajdonosoknak az értesítés a mezőőri járulékról?
Dr. Horváth László jegyző:
A diákmunkásokkal most fogjuk kihordatni az értesítést.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A béremelés ügye?
Kovács Gábor polgármester:
Szeptembertől, vagyis az utolsó negyedévtől javaslok 10 %-ot. A differenciálást én nem javaslom,
nem mindig az elfogás a cél, a megelőzés, az ottlét is visszatartó erő.

Ferenczi Zoltán képviselő:
Szeptemberben megtárgyaljuk, és októbertől már fogják kapni.
Kovács Gábor polgármester:
Igen.
Van egy olyan lehetőség, hogy ápolási díjban adnánk pénzt a szociális ellátásra fennálló
keretösszegből. Ez nagyon sok magyar családnak jól jönne, és ez a szociális kiadások terhére
elszámolható. Szamosszegen ez már működik, az anyagot átküldetem. Javaslom, hogy gondoljuk át
ezt a támogatási formát.
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja.
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