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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. október 8-án 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 

 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja.    

 

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja a 4. napirendi pontot, - A Kristályvíz Kft-

ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítésével kapcsolatos döntés, Fülpösdaróc - kivenni, mivel 

erről nem kell tárgyalni, hiszen csak azt küldték meg az önkormányzat felé, hogy nem akarják 

Nagydobos település tulajdonrészét megvenni. A többi napirend változatlan. 

Aki ezzel a módosítással egyetért, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

132//2015. (X.08.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1. Előterjesztés: A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda kérelméről 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2. Előterjesztés: TRV Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3. Előterjesztés: Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

4. Előterjesztés: A Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítésével 

kapcsolatos döntés Tyukod 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 
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5. Előterjesztés: A mezőőrök bérének megállapítása 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

6. Előterjesztés: Alpolgármester választás 

Előterjesztő: Kovács Gábor  polgármester 

 

 

7. Egyebek 

 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda kérelméről 

         Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovás Gábor polgármester: 

Az óvodavezető a technikai dolgozók részére kér egyszeri nettó 50.000 Ft cafetéria juttatást. A 

pedagógusok szakszervezete kérte az önkormányzatokat, hogy a minimálbérért dolgozóknak ezt a 

juttatást adják meg, amennyiben lehetőség van rá. Közalkalmazott az önkormányzatnál az óvodai 

dolgozókon kívül még Puskár Lajosné, Szász Gyuláné és Kovács Gyula. Úgy gondolom, hogy nekik 

is adjuk meg, ha úgy dönt a testület. Ez az 50.000 Ft ajánlás, ezt meg is felezhetjük.  

 

Bódi Elek  képviselő: 

Úgy gondolod, hogy most a felét adjuk? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem, összesen csak 25.000 Ft-ot adjunk oda. Ezek a dolgozók kevés bérért dolgoznak, de ezt nem írja 

elő törvény, minket csak egy nyílt levélben kerestek meg.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A KLIK-nél mennyit adtak? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nekik az 50.000 Ft-ot kellett adni. Ha nem felezzük meg, több mint 1 millió Ft-ba kerülne, és 

december 31-ig lesz még több tétel, amit fizetnünk kell.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Gabi is 50.000 Ft-tal kalkulált, nem 25.000 Ft-tal. Én azt javaslom, hogy ha kétszerre is, de adjuk oda 

az 50.000 Ft-ot túl sokszor nem kérnek ilyet.  

 

Fekete László képviselő: 

Ildikóval lett egyeztetve pénzügyileg? A 25.000 Ft reális. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Van pénzünk, de év vége felé sokkal kevesebb pénz jön be, mint eddig, és sok mindent fog még 

kelleni kifizetni. A 25.000 Ft-ot biztosan ki tudjuk fizetni. Ha év végén úgy állunk, akkor is 

kifizethetjük a másik 25.000 Ft-ot.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Azért javasoltam én is azt, hogy 25.000 Ft-ot adjunk oda most, és decemberben a mások felét, h a úgy 

van rá pénz. 
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Kovács Gábor polgármester: 

Igen, a 25.000 Ft-ot adjuk oda és ha anyagilag úgy állunk decemberben, akkor lehet szó a másik 

felének a kifizetéséről.  

 

Giczei István képviselő: 

A  KLIK béren kívüli juttatásként adta oda a dolgozóknak, nem Erzsébet utalványban. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Abba kell odaadni, ami nekünk a legkevesebbe kerül. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha beszélgetnek egymással a dolgozók, nem lesz gond, hogy a KLIK az 50.000 Ft-ot adja oda, mi 

meg a felét? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A fizetés sem annyi mindenhol.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Adjuk oda a 25.000 Ft-ot és év végén majd meglátjuk. 3 éve semmi sem volt, amit a dolgozóknak 

tudtunk volna adni, most meg tudunk adogatni.  

 

Fekete László képviselő: 

Igen, nem csak ezt adjuk, iskoláztatási támogatásban is részesítjük a dolgozókat.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Adjunk most 25.000 Ft-ot és decemberben az első testületi ülésen térjünk vissza a másik 25.000 Ft-ra, 

és ha engedi a büdzsé, akkor adjuk oda.    

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy az óvodai technikai dolgozóknak, és az önkormányzatnál lévő 3 

közalkalmazott részére egyszeri nettó 25.000 Ft-ot adjunk, és a decemberi képviselő testületi ülésen 

visszatérünk erre az ügyre, kérem szavazzon.  

 

A  képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testület 

133 /2015 (X. 08.) számú határozata 

A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda kérelméről 

A képviselő testület 

A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda kérelmére egyszeri nettó 25.000 Ft 

illetménykiegészítést ad a tecnhikai dolgozóknak, ezzel egyidejűleg az önkormányzatnál 

lévő 3 fő közalkalmazott részére is megadja ezt a juttatást.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
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Tárgy /2.tsp/ TRV Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szeptember 15-én kaptuk meg ezt a megkeresést, és azzal a nappal vissza is kellett volna küldeni. 

Nekik sem volt sürgős, ezért is nem hívtam össze rendkívüli ülést. Van-e kérdés, hozzászólás a 

megküldött anyaggal kapcsolatban? 

A legtöbb dolog forráshiánnyal van elfogadva. Az önkormányzatok ezt önerőből nem fogják tudni 

megoldani, központi segítség kell hozzá.  

 

Fekete László képviselő: 

Az ivóvízbe sok vegyszer van beadagolva, akkor mitől ilyen jó ez a víz?  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Számlázási problémák is vannak a céggel.  

 

Kovács Gábor polgármester  

Nagyon sok gond és probléma van velük. Nekünk éves bérleti díjunk van, amit a ők fizetnének 

nekünk, de ha a szivattyú elromlik, a javítása többe kerül, mint a bérleti díj . Így a bérleti díj csendesen 

el is megy.  

 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért a határozat tervezet elfogadásával, kérem 

szavazzon.  

 

A  képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testület 

134 /2015 (X.08.) számú határozata 

A TRV Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervről 

A képviselő testület 

A TRV ZRT által elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, és a Magyar 

Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz benyújtja.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Tárgy /3.tsp/ Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A kérelmet mindenki megkapta, a fűtés jelenleg a legnagyobb gondja Antinak.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Meg lettek hívva az ülésre Antiék? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Most nem hívtam meg őket.  
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Székelyné Mester Mária képviselő: 

A bizottsági ülésre meghívtuk, el is jött, de 10-15 perc után otthagyott bennünket. Fel volt háborodva, 

hogy valótlan adatokat közölnek a kérelmet beadók, és érdemben nem tudott hozzászólni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A művelődési házba viszünk fát, be fognak tudni gyújtani, ez a dolog rendben. A másik része a 

kérelemnek: az előző ülésen azt mondta Anti, hogy gyakorolnak, és most a kérelemben hangszert 

kérnek. Én ezzel nem akarnék foglalkozni. Az iroda nincs fűtve, nem tudom, hogy kémény van-e ott. 

Meg kell nézni. 

 

Fekete László képviselő: 

Ne legyen folyamatos nyitva tartás, a kötelező 4 órát meg lehet oldani az önkormányzat épületében.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az általános iskola volt óvodai része ott van, az megoldható lenne, hogy ők is és a nyugdíjasok is ott 

legyenek. Meg kell a KLIK-et keresni ez ügyben.  

 

Giczei István képviselő: 

Az egyik terem tornateremként működik.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megkérdezzük a KLIK-t. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Heti egyszer a 4 óra ügyfélfogadást itt meg lehet oldani. Ki kell jelölni egy napot, pl. csütörtököt. 

   

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Szó volt arról, hogy átjönnek ide a hivatal épületébe, ők is és a nyugdíjasok is, ha ti átköltöztök. Lesz 

abból az idén valami? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Sajnos szerintem nem fogunk tudni átmenni ebben az évben.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Meg kell nézni, hogy van-e kémény a mostani CKÖ irodában, de a KLIK-et is meg kell kérdezni. Ha 

nincs fűtési lehetőség, akkor itt kell biztosítani a helyet.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Heti 4 óra kötelező. Amit Macus mondott, az járható út lenne, hogy csütörtökön itt legyenek, vagy 

meg kell oldani a fűtést.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A görög iskolában nincs fűtési lehetőség? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szerintem a cserépkályhát elvitték onnan, és villanykályha volt még, de az nem gazdaságos.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A régi óvodai részben meg lehetne oldani az elhelyezésüket.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megkérdezzük  a KLIK-et.  Mi legyen a megoldás szerintetek? 

 

Fazekas Sándor képviselő: 
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Meg kell nézni a kéményt, és akkor visszatérünk erre az ügyre.  

Ki kellene gyűjteni, hogy eddig mennyi támogatást kapott a kisebbség az önkormányzattól.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megnézzük a kéményt, hogy van-e, ki lehet gyűjteni a támogatást.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Az iroda villanyszámláját fizetik? Vállalták a fizetést. Én is javaslom,hogy írjuk össze, mennyi 

támogatást kaptok eddig tőlünk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megkérdezem Ildikót, szerintem az önkormányzatnak jön a számla. Kötelező a helyet biztosítanunk 

számukra.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Havi 16 órát kell biztosítani, de beszámolási kötelezettségük van felénk.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A KLIK-et mindenképpen meg kell kérdezni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megnézzük a kéményt, és utána egy rendkívüli ülés keretében megtárgyaljuk az ügyet.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

15 percet vagyok hajlandó erről beszélgetni, nem úgy mint a múltkor.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Rendben.  

Jegyző úr, holnap egy levelet írjál nekik ezzel kapcsolatban. 

 

Térjünk át a következő napirendre. 

 

Tárgy /4.tsp/ A Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítésével kapcsolatos  

                      döntés Tyukod 

          Előterjesztő:Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tyukod is ki akar lépni a Kristályvízből, megakarjuk-e venni a tulajdonrészüket vagy nem, ez a 

kérdés.  A korábbi döntéseinkhez hasonlóan nem kívánjuk megvenni a részüket.  

Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testület 

135 /2015 (X.08.) számú határozata 

Tyukod Önkormányzat Kristályvíz Kft-ben lévő üzletrészének megvásárlásáról 

 

 

A képviselő testület 

 

Tyukod Önkormányzat Kristályvíz Kft-ben lévő üzletrészét nem kívánja 

megvásárolni, az általuk megküldött ajánlattal nem él. 



8 

 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Tárgy /5.tsp/ A mezőőrök bérének megállapítása 

         Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megbeszéltük, hogy visszatérünk a mezőőrök béremelésére. Ha megerősítjük őket a beosztásukban, 

akkor a szerződésük határozatlan idejű lesz. Korábban 10 %-os emelést javasoltunk. A többi dolgozó 5 

%-ot kapott, az én javaslatom az, hogy ehhez kellene hozzájavítani, ők is 5 %-ot kapjanak.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Igen, mi is minimálbérért dolgozunk az oviban, és erre kaptuk az 5 %-ot.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én 15-20 %-ot javaslok. Hónapok óta halogatjuk ezt a béremelést. Ne hasonlítsunk össze egy konyhai 

dolgozót, egy kinti munkát végző dolgozóval. Én felfelé viszem a javasolt %-ot.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Voltál már a konyhán, amikor 50 fokban főznek? Ők is fizikai munkát végeznek, emelik a nagy 

edényeket.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én értem a Zoli logikáját. A 15-20 %-kal a múltat is kompenzálnánk.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Elég csend van, nincs mozgás a határban. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Én érintett vagyok a  dologban, de veszéllyel jár ez a m unka, éjszaka is járnak a határban. Szerintem 

nem vállalná el mindenki ezt a munkakört.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Akkor mellette ne csináljanak mást.  

 

Fekete László képviselő: 

Heti 40 órát kell dolgozniuk, akkor mennek, amikor kell. Nagyon nagy visszatartó ereje van a 

mezőőrségnek.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Szerintem nem ugrálnak, hogy jönnének mezőőrnek.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha lenne üresedés, biztosan lenne jelentkező. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Legyen 10 %. 
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Kovács Gábor polgármester: 

Tőlem lehet 10 %, de én azt mondom, hogy kapjanak egyformán 5 %-ot, mint a többi dolgozó. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Ők nem kaptak korábban, ezzel lehetne kompenzálni. Adjunk 15 %-ot, hogy utolérjék magukat. 

 

Giczei István képviselő: 

Ha meg lett ígérve a 10 %, adjuk oda. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kötetlen munkaidőben dolgoznak, és emellett vállalhatnak plusz munkát, a 10 % teljesen reális.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Az óvoda felújítása alatt a konyhán embertelen körülmények között dolgoztak, és ők is fizikai munkát 

végeznek.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Döntsünk. Zoli hány %-ot javasolsz? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

20 %-ot.  

 

Kovás Gábor polgármester: 

Aki egyetért Ferenczi Zoltán javaslatával, hogy 20 %-os béremelést kapjanak a mezőőrök, kérem 

szavazzon. 

 

A képviselő testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 4 nem szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testület 

136 /2015 (X.08.) számú határozata 

A mezőőrök béremeléséről 

A képviselő testület  

  a mezőőrök béremelésével kapcsolatban a 20 %-os javaslatot elutasítja.  

Határidő: azonnali 

Felelős: polgármester 

  

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a mezőőrök 10 %-os béremelésben részesüljenek, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testület 

137 /2015 (X.08.) számú határozata 
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A mezőőrök béremeléséről 

A képviselő testület 

 

A mezőőrök béremelésével kapcsolatosan annak mértékét 10 %-ban határozza 

meg.  

 

Határidő: azonnali 

Felelős: polgármester 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Akkor lesz gond, ha azt mondják, hogy éjszaka nem mennek. Ilyen is felmerülhet.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Itt voltak mind a hárman, amikor a lovakat is megvettük, ha nem vállalták volna, hogy azzal is fognak 

menni, akkor nem vettük volna meg. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A nyilatkozatokból a hozzájárulásról mennyi jött vissza? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Kevés.  

 

Fekete László képviselő: 

A nyilatkozat ott volt, de nem volt határidő, hogy meddig kell visszahozni. Például én is azért nem 

hoztam vissza.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Ott volt a rendelet, abban benne van minden.  

 

Fekete László képviselő: 

Nem volt benne, hogy meddig kell leadni, bevallani. az benne volt, hogy kétszer kell fizetni. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Én úgy gondolom, hogy egyértelmű volt. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A költségvetésbe be volt kalkulálva ez a bevétel.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Két éve próbáljuk beszedni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki nem hozta vissza, annak ki kell küldeni és legyen rajta, hogy meddig kell bevallani, leadni.  

Szamosszegen sem tudták beszedni a gazdáktól, így ott csak belterületen vannak.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ne menjenek ki akkor külterületre, míg nincs beszedve, míg nincs tisztázva.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem a gazdák hibája.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Legyen sürgős a gazdáknak is. 
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Fekete László képviselő: 

Én jeleztem a problémát itt bent.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Belterületre felesleges a mezőőr, de a gazdákat súlytani azzal, hogy nem küldtük ki jól a papírt, nem 

igazságos.   

 

Bódi Elek képviselő: 

A fizetési határidő benne van a rendeletben.  

 

Fekete László képviselő: 

Július 31-e van benne, ez már nem vonatkozott a gazdákra, mivel augusztusban kapjuk meg a 

nyilatkozatot, és évre nem volt utasítás a rendeletben. Nem volt benne, hogy meddig kell visszahozni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha lenne egy olyan rendszer, amelyből tudnánk, hogy kinek mennyi földje van, egyszerű lenne a 

járulék beszedése.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jegyző úr, keresd meg ez ügyben a földhivatalt, tudnak-e adni ilyen adatot. 

 

Tárgy /6.tsp/ Alpolgármester választás 

         Előterjesztő: Kovács Gábor  polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Fazekas Sándort javaslom alpolgármesternek. Van-e más javaslat? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Nem javasolhat más.  

Az ügyrendi bizottságnak kell lebonyolítani az alpolgármester választást, és minősített többség kell az 

elfogadáshoz. Megkérem Giczei Istvánt, az ügyrendi bizottság elnökét, hogy bonyolítsa le a szavazást.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Bejelentem érintettségemet.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Bejelentette Sándor az érintettségét, de a képviselő testület dönt arról, hogy szavazhat-e. 

 

A képviselő testület egyhangúlag döntött arról, hogy Fazekas Sándor szavazhat.  

 

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

eredményét: 

 

A titkos szavazás eredményes volt. 5 igen szavazattal 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 

képviselő testület Fazekas Sándor megválasztotta alpolgármesternek.   

 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Jegyző úr, van-e ezzel kapcsolatban még teendő, kell-e határoznunk másról? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Igen, határozatba kell foglalni, társadalmi megbízatású alpolgármester, és határozni kell az 

illetményéről. Gondolom, ugyanannyi lesz az illetménye, mint az előző alpolgármesternek. 
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A képviselő testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő  határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

138//2015. (X.08.)  KT. számú határozata 

 

Az alpolgármester megválasztásáról 

 

A képviselő-testület  

 

Titkos szavazással társadalmi megbízatású alpolgármesternek Fazekas Sándort 

választotta meg.  

 

Határidő: azonnali  

Felelős: polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester illetménye a jegyző úr által elmondottaknak megfelelően 

legyen megállapítva, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő  határozatot 

hozta: 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

139//2015. (X.08.)  KT. számú határozata 

 

Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapításáról. 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. § 

(3), valamint 80. § (2) és (3) bekezdésére tekintettel  

 

 

1) 2015. október 08. napjától kezdődően  Fazekas Sándor társadalmi megbízatású 

alpolgármester (a továbbiakban: Alpolgármester) tiszteletdíját bruttó 157.000 Ft-

ban (azaz Egyszázötvenhétezer forintban) állapította meg. 

 

2) 2015. október 08. napjától kezdődően az  Alpolgármester részére havonta az 1) pont 

szerinti illetménye 15 %-ának megfelelő összegű, azaz 23.550,- Ft 

(Huszonháromezer-ötszázötven forint) költségtérítést állapított meg.  

 

3) Fazekas Sándor társadalmi megbízatású alpolgármester a képviselő testület által 

meghatározott tiszteletdíjának mértékéről lemond, és a képviselő tiszteletdíj 

kétszeresének megfelelő összegű díjazásban részesül, melynek összege 100.400 

Ft. 

 

4) A társadalmi megbízatású alpolgármester a részére meghatározott 23.550 Ft 

összegű költségtérítésről teljes egészében lemond.  
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Határidő: azonnali 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Eskütételt nem tesz? És a pénzügyi bizottság elnöki tisztségéről is le kell mondania, és más 

bizottságnak is a tagja.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A pénzügyi bizottság elnöki tisztségemről és a szociális bizottsági tagságomról ezennel lemondok. 

 

A képviselő testület tudomásul veszi és elfogadja a lemondást.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

A következő képviselő testületi ülésre behozzuk a bizottsági tagokra a javaslatot.  

 

 

Tárgy /7.tsp/ Egyebek 

 

 

Bódi Elek képviselő: 

Közvilágítás: a múltkor is elmondtam, a hivatalba is beszóltam, és az E-ON-nak is szóltam, hogy 

nagyon sok helyen nem ég a villany. Sajnos, még most sem csinálták meg. 

 

Fekete László képviselő: 

Ha nem csinálják meg, akkor fizessenek kötbért.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jegyző úr, hivatalosan kell írni egy levelet ez ügyben, hiszen a közvilágítást fizetjük. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Később világosodik, és a kutyakérdés minden napos probléma. Egyre több a kóbor kulya mindenhol. 

Ezen a végen is nagyon elszaporodtak a kóbor kutyák. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mi a javaslatod? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Kutyamenhelyet támogattunk Vásárosnaményban, mennyi kutyát vittek el? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amit vállaltak, azt elvitték, talán 10 db-ot.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Nem volt olyanról szó, hogy tartjuk két hétig, és elaltatjuk? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Menhelyet csinálhattunk volna, de nincs hely és a fenntartása is költséges. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ez ügyben olyan uniós elvárások és szabályok vannak, amit nehéz megvalósítani.  

Nincs valamilyen szer, amit feletetnénk a kutyákkal? 
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Kovács Gábor polgármester: 

Az ivartalanítás nem lenne megoldás.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ivartalanítás: azok az emberek nem jelentkeznének, akik érintettek ebben a dologban.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Bármilyen megoldásra vevő vagyok, csak mondjátok.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Az uborka programban a bevétel milyen összegben lett realizálva, ezt ugye be kell fektetni a 

közmunkába? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Külön számlán kell kezelni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A testület javaslata alapján fogunk dönteni a felhasználásáról. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az önrészbe javaslom visszaforgatni, de az nem lesz annyi összeg, de meg fogjuk beszélni a 

testülettel.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Igen, vissza kell forgatni a közmunkába.  

Van-e tökfesztiválról eredmény, hogy mennyibe került? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Folyamatban van a kigyűjtése.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Közmunkavezetőben gondolkodsz? Mert akár hogy van, javasoltam Karcsit, és nem csalódtam benne 

hogy elment, hiszen ez lenne a fő cél, hogy mindenki munkát találjon.  

Javaslom Vastag Istvánt a sport elnököt közmunkavezetőnek, költségtakarékos lenne, mivel nyugdíjas, 

nem kellene annyi járulékot fizetni utána. Én Karcsit nem úgy látom, hogy nem jött be, hanem elment 

a vállalkozás irányába. Szerintem meg kell kérdezni Pistit. Kell közmunkavezető.  

 

A képviselő testületi ülés jegyzőkönyve fent van a honlapon, ez jó. Jó lenne, ha a kép és hangfelvételt 

is fel lehetne tenni. Jó lenne ha meg lehetne nézni a lakosságnak is az üléseket.  

 

Közmunka programban a beruházások számláit kérném, konkrétan az 50.000 Ft feletti számlákat. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A művelődési ház külső festésével nincs csinálva semmi. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nincs, és még a dücskővel sincs semmi.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az étkezőnél lambériát Ígértünk, aztán széket, asztalt, egyéb eszközöket, hogy áll ezek beszerzése? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Sok minden meg van, de megnézem. A lambéria a téli szünetben lesz megcsinálva.  
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Ferenczi Zoltán képviselő: 

A buszmegállók össze vannak ragasztva plakáttal. Nem lehet ezzel valamit csinálni, pl. bírságolni? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Lehet bírságot kiszabni az elkövetőre.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A református egyház rendezve lett? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Úgy tudom, igen.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha november 1-ig nem takarítják le a dücskőt, akkor ne is jöjjenek. A dücskő fele lett csak felhozva, 

miért nem hozták fel mindet? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Hektárra csinálták? Az a terület kb. 4 ha. 

 

Fekete László képviselő: 

Kb két hektárra lett fizetve.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A két szalmabála a Béke utcánál még mindig ott van a tökfesztivál óta.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Holnap délelőtt felhozatom. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mondtuk, hogy megnézzük hová kell buszmegállót csinálni. Fazekas Sanyi felé a kettő nagyon rossz.  

 

Fekete László képviselő: 

Sok kutya, macska van elütve az utakon. Szerintem a közmunkaprogramban el lehetne vinni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Veszélyes hulladék, a közútnak kell szólni. 

 

Fekete László képviselő: 

Szászi Zoltánnal szemben a kövesútra kihordják a törmeléket a lomot. Ezzel nem lehetne valamit 

csinálni? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Felszólítom őket. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

A legutóbbi testületi ülésen a munkámmal kapcsolatban volt probléma, úgy, hogy nem is voltam itt, de 

az a dolog az óvodára tartozik, és nem kellett volna személyeskedni. Nagy része nem volt valós. Ha ti 

személyeskedtek, akkor megtehetem én is.  

Edina nagyon sokszor hangosan, minősíthetetlen hangon beszél a pedagógusokkal. A fizetés nélküli 

szabadság után, amikor református gyerekhét volt már dolgozott, de a munkaidejét nem töltötte ki.   

Nem vett részt a tökfesztiválon.  

Tökfesztivál: a műsorok zavarása a cserdítésekkel, ez nagyon nagy tiszteletlenség volt. Többen szóltak 

emiatt. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 
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Miért nem jelezted, vagy jelezték nekem? Sajnálom, hogy ezzel kellett szórakoztatni az embereket.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Az óvoda, az iskola fellépésekor nem kellett volna zavarni a műsort. Az óvodába a te gyereked is 

odajár, és meg kellett volna tisztelni a műsort, és a pedagógusokat, hogy illedelmesen végighallgatod. 

A kisebbség uszítása, hogy ne dolgozzanak, nem kellene erről így beszélni. Polgárőrség: állítólag őket 

is felszólítottátok, hogy ne jelenjenek meg a tökfesztiválon. Sportnál is feszültséget generáltatok, bár 

igaz, hogy nem tudjuk konkrétan miért is ment szét a csapat. A faluban minden közösségre bomlasztó 

hatással vagytok, és senki nem mond rólatok semmi jót. Áskálódtok Gábor ellen is. Meg kellene ezt 

beszélni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha itt lesznek azok a cégek, akiknek túlszámlázás volt, akkor megbeszéljük. Gabival ezt beszéltük 

meg.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Akkor mindenki vállalja a felelősséget azért, amit állított ezzel kapcsolatban.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Zoli egy-két mondatban válaszolt. Én elnézést kérek tőled. Én a te munkádat, téged nem bíráltalak. 

Elhívtak engem Jeremcsuk Árpiék. Elmentem délután, azt hittem, hogy a focival kapcsolatban akarnak 

beszélni velem. Pirike és Árpi volt otthon, és Pirike el kezdett sírni, hogy Beni ki van közösítve az 

óvodában. Arra kértek, hogy mondjam el az ülésen. Én nem bíráltam a munkádat. Ha hibás vagyok az 

ügyben, az hogy nem azt mondtam, hogy az óvodához forduljanak ebben a dologban. A faluban az, 

hogy ki mit mond, nagyon is érdekel. Én mindőtöket tisztellek. A korábbi testületben is mindig volt 

vita, de kimentünk és kezet fogtunk egymással. Irányodban tiszta a lelkiismeretem.  

Polgárőrség: Felmentem a gyűlésre, az előző testületi ülésen felvetődött, hogy miért került többe 

300.000 Ft-tal a tökfesztiválon az őrzés tavaly, mint az előző évben. Polgármester úr elmondta miért. 

Én elvittem a jegyzőkönyvnek ezt a részét, hiszen őket is érintette, hogy volt ott lopás. Volt olyan, aki 

ezek után azt mondta, hogy nem megy, nem vállal szolgálatot a fesztiválon.   

Sportnál: én tudom, hogy miért szálltam ki. Tévhit az, hogy én vittem el a focistákat. Több focistának 

a telefon számát sem tudtam. Én időben közöltem Pistivel, hogy nem fogom támogatni a sportot. 

Egyedül talán Sipihez van közöm, hogy eligazolt, de ő már tavasszal sem akart itt maradni. Én ezt 

nagyon sajnálom, hogy eljöttem és ilyen lett a csapat. Megcsömörlöttem valamitől. Mi részem van 

ebben a csapatban, hogy ilyen? Le kellett volna igazolni játékosokat. Én időben szóltam, júliusban, 

hogy kiszállok.  

Én tudom azt, hogy én  minden képviselő társamat tiszteletben tartom. Nem jó a községnek, nem jó 

senkinek ez a mostani helyzet. Én, ha azt mondom, hogy szószerinti jegyzőkönyvet kérek, azért 

mondom, mert vállalom azt, amit mondok.  

Macus, én irányodban nem kritizállak. Igaz, hogy azt kellett volna mondani, hogy az óvodába menjen 

rendezni. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Egy napot töltöttem a gyerekkel.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha a jövőben személyeskedésre kerül a sor, megvonom a szót.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én azt szeretném mondani, hogy meg fogok javulni. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Szándékos provokálást érzett az ember. Ment minden egyébként flottul. Csinálta mindenki a dolgát, és 

ez a viselkedés bántó volt.  
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Bódi Elek képviselő: 

Edina forog kockán. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Akkor el kell küldeni, ha ennyire nincsenek megelégedve a munkájával.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Elmondta Macus és te is, ennyi.  

A következő testületi ülés november 12-én 16 óra 30 perckor lesz. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

23-án lesz ünnepség? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

22-én kellene megtartani, leegyeztetem.   

 

 

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

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 


