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2018. november 08-án megtartott ülésének
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d.)

jegyzőkönyve: 1
tárgysorozata: 1-12.
határozatai: 88-94
rendelete: 13-14.
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TÁRGYSOROZAT
1) Előterjesztés: Bölcsődei fejlesztési programról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2) Előterjesztés: Bursa Hungarica szabályzat elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző
3) Előterjesztés: E.ON árajánlat
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4) Előterjesztés: A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló rendelet
Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző

tüzelőanyag

5) Előterjesztés: A szociális tüzelőanyag támogatási rendelet
Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző
6) Előterjesztés: Útkezelői hozzájárulás iránti kérelem
Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző
7) Előterjesztés: Sharp nyomtató ajánlat megbeszélése
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
8) Előterjesztés:
Ecsediláp
–
Krasznabalparti
Közfoglalkoztatási programban való részvétel
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Vízgazdálkodási

Társulat:

9) Előterjesztés: Közmeghallgatás időpontjának megbeszélése
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
10) Előterjesztés: Képviselői beadvány megbeszélése
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
11) Előterjesztés: E-STAR ügye
Előterjesztés: Kovács Gábor polgármester
12) Egyebek
Nagydobos, 2018. november 11.

Kovács Gábor
polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2018. november 08-án 1630
órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme
Az ülésen 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

Kovács Gábor polgármester köszönti
határozatképességet, az ülést megnyitja.

a

megjelenteket.

Számszerűen

megállapítja

a

A képviselő testület jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Ferenczi Zoltán és Székelyné Mester
Mária képviselőket.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Szeretnem, ha felvennénk a beadványomat a napirendi pontok közé, mivel 15 napon belül össze kellett
volna hívni a testületet, ami nem történt meg.
Fekete László képviselő:
Tegnap beadtam egy beadványt, vegyük fel azt is napirendnek.
Kovács Gábor polgármester:
Azt nem kell felvenni, megtárgyaljuk az egyebekben.
Felvesszük 10. napirendi pontnak a Macus beadványát, illetve 11.-nek az E-STAR ügyét. Aki ezzel a
módosítással elfogadja a napirendet, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
88/2018. (XI.08.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
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1) Előterjesztés: Bölcsődei fejlesztési programról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2) Előterjesztés: Bursa Hungarica szabályzat elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző
3) Előterjesztés: E.ON árajánlat
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4) Előterjesztés: A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló rendelet
Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző
5) Előterjesztés: A szociális tüzelőanyag támogatási rendelet
Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző
6) Előterjesztés: Útkezelői hozzájárulás iránti kérelem
Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző
7) Előterjesztés: Sharp nyomtató ajánlat megbeszélése
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
8) Előterjesztés:
Ecsediláp
–
Krasznabalparti
Vízgazdálkodási
Társulat:
Közfoglalkoztatási programban való részvétel
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
9) Előterjesztés: Közmeghallgatás időpontjának megbeszélése
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
10) Előterjesztés: Képviselői beadvány megbeszélése
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
11) Előterjesztés: E-STAR ügye
Előterjesztés: Kovács Gábor polgármester
12) Egyebek
Tárgy /1.tsp/ : Bölcsődei fejlesztési programról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Jelenleg az önkormányzat a kistérségen keresztül valósítja meg a bölcsődei elhelyezést. Ez nem
elegendő, meg kell vizsgálnunk, hogy hol lehet egy ilyet megvalósítani.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ha a 40 főt meghaladja a 3 év alattiak száma, törvény szerint kötelező a bölcsődei elhelyezés.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Hol lenne erre alkalmas hely?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Házasságkötő terem.
Bódi Elek képviselő:
Funkciójukat vesztett épületek felújítása, a Dobronyiék háza is szóba került már ez ügyben.
Fazekas Sándor képviselő:
Milyen létszámmal menne, mennyi lenne a fenntartási költsége az épületnek, van-e megfelelő
képzettségű szakember, van erre pénz?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Hogy van-e rá keret? Nem tudom, hogy milyen az önkormányzat pénzügyi helyzete.
Kovács Gábor polgármester:
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Nem tudom, hogy miért hozod ide a pénzügyi helyzetet, itt most pályázatról van szó.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ha kötelező, nincs mit tenni. Van-e olyan kitétel, hogy dolgozni kell-e a szülőnek?
Székelyné Mester Mária képviselő:
2 éves korig nem adhatja be.
Bódi Elek képviselő:
Márciusban kell feltölteni, addig még beszélhetünk róla.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az egyház nem csinálhatja?
Kovács Gábor polgármester:
Megvizsgáljuk ennek lehetőségét, nem tudom, hogy az egyházak pályázhatnak-e.
Fazekas Sándor képviselő:
Férőhelyenként a pályázati összeg: 4 millió Ft.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Maximálva van a csoportlétszám, meg kell nézni azt is, hogy mit jelent a mini bölcsi.
Kovács Gábor polgármester:
Bekérjük a védőnőtől az adatokat, és megkérdezzük az egyházakat is, és ennek függvényében hozunk
döntést. Kötelező feladat, erre megoldást kell találni.
Tárgy /2.tsp/ : Előterjesztés: Bursa Hungarica szabályzat elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző
Dr. Kovács Eszter jegyző:
Az előterjesztést mindenki megkapta. December 13-ig kell döntést hozni a támogatottakról. Szabályzat
alapján kell elbírálni a kérelmeket. Én ezt elkészítettem, de ki lehet egészíteni, ha gondoljátok.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az összeg benne van?
Dr. Kovács Eszter jegyző:
Nincs, de ha gondoljátok, bele lehet tenni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Mindenki tudja, hogy lehet jelentkezni?
Dr. Kovács Eszter jegyző:
Igen, közzé van téve.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért a szabályzat elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
89/2018. (XI.08.) KT. számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról
A Képviselő- Testület
„A” típusú ösztöndíjban az alábbi tanulókat részesíti:

Ssz.
1.

NÉV
Gajdos Dóra

2.

Lakhely

Bírálat alapján
elért pontszám

Rangsor

Nagydobos

15

1

Nagydobos

14

2

Bartha Bence
3.

Vadon Réka

Nagydobos

14

3

4.

Baksa Boglárka

Nagydobos

12

4

5.

Keresztesi Ildikó

Nagydobos

11

5

6.

Sánta Dorina

Nagydobos

11

6

7.

Szabó Evelin

Nagydobos

11

7

8.

Bodó Nikolett

Nagydobos

11

8

9.

Lengyel Adél

Nagydobos

11

9

10.

Varga Georgina

Nagydobos

10

10

11.

Baranyi Barnabás

Nagydobos

10

11

12.

Filep Bettina

Nagydobos

9

12

13.

Szolnok Réka

Nagydobos

9

13

14.

Szolnok Gábor

Nagydobos

9

14

15.

Jóni András Dániel

Nagydobos

9

15

16.

Tótfalusi Dávid

Nagydobos

8

16

17.

Hriczu Dávid

Nagydobos

8

17

18.

Koós Ádám

Nagydobos

7

18

19.

Baksa Renáta

Nagydobos

7

19

20.

Czomba Péter

Nagydobos

7

20
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„B” típusú ösztöndíjban az alábbi tanulókat részesíti:

1.

NÉV
Baksa Barbara

Nagydobos

Bírálat alapján
elért pontszám
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2.

Keresztesi Panna

Nagydobos

10

Ssz

Lakhely

Kovács Gábor
polgármester

Rangsor
1
2

Dr. Kovács Eszter
jegyző

Tárgy /3.tsp/ : E.ON árajánlat
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Megkerestek bennünket az E.ON-tól, hogy a közvilágításnál LED-es világító testekre cserélnék le a
lámpatesteket. 386 van most, ehelyett 388 lenne. A csere 50 %-os megtakarítást jelentene. 15 éves
konstrukció. A fényáram igény szerint szabályozható.. A ledes izzóknak 20-25 éves az élettartama.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Mi a garancia, hogy nem csökken a fényerősség 15 év után?
Kovács Gábor polgármester:
Számítások szerint 90 %-ot fog akkor is tudni.
Szerintem hozzunk egy határozatot, hogy elvileg támogatjuk, de készítünk egy számítást
szakemberrel.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Mi a garancia, hogy az E.ON nem emeli a díjakat?
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ezeket a lámpatesteket nem lehet javítani.
Giczei István képviselő:
Van valahol ilyen?
Kovács Gábor polgármester:
Balaton partján van.
Ez a szerződés tartalmazza a karbantartási költséget is.
Ez a rendszer jelenleg nem a mi tulajdonunkban van, de ezzel 15 év után a mienk lenne.
6

Székelyné Mester Mária képviselő:
És miért jó az nekünk? Addigra a 70 %-a a falunak roma lesz, és fizetésképtelenek lesznek.
Kovács Gábor polgármester:
Hosszú távú beruházás lenne.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Van-e valaki, aki bekapcsolódik?
Kovács Gábor polgármester:
Szamosszeg
Fekete László képviselő:
Fix összeg ami ide le van írva, vagy változni fog?
Kovács Gábor polgármester:
Fix összeg.
Fekete László képviselő:
Hasonlít az E-STAR-ra, nagy benne a rizikó.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Van egy működő rendszerünk, ez nem életbe vágó dolog.
Bódi Elek képviselő:
Elolvastam az anyagot, és nekem is az E-STAR jutott eszembe. Azt mondtad polgármester úr, hogy a
Dunántúlon van egy, miért fontos ez nekünk, miért sürgős?
Kovács Gábor polgármester:
Nem nekem sürgős.
Ferenczi Zoltán képviselő:
50 %-os megtakarítást írnak. Ki tudja hány buktatója van ennek az ajánlatnak. Javasolt, nem kötelező.
Most lehet csak beadni?
Kovács Gábor polgármester:
Azt mondtam elvi síkon érdekel, de le kell tenniük egy számítást.
Bódi Elek képviselő:
Nekem ezzel fenntartásaim vannak. Az ezzel a problémám, hogy plusz kiadás. Én nem fogok
semmilyen plusz kiadást megszavazni. Vannak ennél fontosabb dolgok is. Én nem javaslom.
Kovács Gábor polgármester:
Akkor minket most elvi síkon sem érdekel ez az ajánlat. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem
szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 1ellenszavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot
hozta:
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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
90/2018. (XI.08.) KT. számú határozata
az E.ON közvilágítás korszerűsítési árajánlatáról
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő- Testülete az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta, és az E.ON közvilágítás korszerűsítésével összefüggő ajánlatának elfogadását
nem támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kovács Gábor
polgármester

Dr. Kovács Eszter
jegyző

Székelyné Mester Mária képviselő:
Nem értem miért kell nekünk erről szavazni, hogy érdekel-e bennünket, vagy nem? Miért kell ehhez
testületi döntés, nem kérdezhetted volna csak meg?
Tárgy /4.tsp/ : A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló rendelet
Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző
Dr. Kovács Eszter jegyző:
A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan 197 mázsa barnakőszenet kapunk kiegészítő támogatásként.
Az eljárási rend előírja rendelet meghozatalát a feltételekről és az igénylők köréről.
Ferenczi Zoltán képviselő:
1. pont: közmunkaprogramban részesülő személy rászoruló. Miért?
Székelyné Mester Mária képviselő:
A közmunkabért a szociális juttatásoknál nem veszik figyelembe.
Dr. Kovács Eszter jegyző: A közmunkás hátrányos helyzetben van a rendes munkaviszonyban
állókhoz képest.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért a rendelet tervezet elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
alkotta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
13/2018. (XI.08.) számú rendelete

8

a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
1. A támogatásra vonatkozó általános szabályok
A rendelet célja, hatálya
1. §
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 44. jogcím szerinti, A települési önkormányzatok 2017. évi
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása elnevezésű előirányzata,
valamint a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III.27.) Korm. határozata alapján a központi
költségvetés a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Nagydobos Község Önkormányzata (továbbiakban:
önkormányzat) számára.
2. §
E rendelet célja, hogy Nagydobos Községben élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság
alapján, meghatározza az egyszeri tüzelőanyag juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, az
igénylés és az odaítélés menetét.
2. A szociális rászorultság és a támogatásnál előnyt jelentő feltételek
3. §
(1) Az önkormányzat térítésmentesen barnakőszenet biztosít azon szociálisan rászoruló személynek,
aki Nagydobos Községben bejelentett állandó lakóhelyén vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él,
és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
4. §
Térítésmentesen, szociális célú barnakőszénre jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén
az a nagykorú kérelmező:
a) aki a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó e rendelet 1. melléklete szerinti
kérelmét határidőn belül Nagydobos Község Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban:
Hivatal) benyújtotta,
b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyszemélyes háztartás
(egyedül élő) esetén ennek 200 %-át,
c) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
meghatározott vagyona nincs, és
d) vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
5. §
(1) Az elbírálás során előnyt élvez az a szociálisan rászorult személy, aki
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a) aktív korúak ellátására jogosult,
b) a 70. életévét betöltötte,
c) időskorúak járadékára jogosult,
c) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
e) rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban
részesülő személy
f) gyermekét egyedül nevelő szülő
g) közmunkaprogramban résztvevő személy,
e) egyéb rendkívüli életkörülmény között élő személy.
3. A támogatás igénylésének menete
6. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A támogatási kérelmeket 2019. január
15. napjáig lehet benyújtani.
(2) A támogatási kérelmek elbírálását a Képviselő-testület Nagydobos Község Önkormányzat
Polgármesterének hatáskörébe ruházza át, aki a támogatásról folyamatosan, de legkésőbb 2019.
február 8. napjáig határozattal dönt.
(3) A döntést követő 5 munkanapon belül a Polgármester a Hivatalon keresztül gondoskodik a
barnakőszén kiszállításáról.
(4) A barnakőszén átvételét a jogosult az e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával
igazolja.
7. §
(1) A támogatás mértéke ingatlanonként legfeljebb 10 q.
(2) A barnakőszén támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(3) Nem igényelhető szociális tüzelőanyag támogatás a vegyes tüzeléssel egyáltalán nem fűthető
ingatlanokra, továbbá az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem
él.

(4) A támogatási kérelem elutasítandó, ha a BMÖGF/63-12/2018. számú Támogatói Okirat szerint
jóváhagyott és megvásárolt tüzelőanyag mennyisége már nem ad lehetőséget a kérelem teljesítésére.
II. Fejezet
8. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. március 31. napján hatályát veszti.
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Kovács Gábor

Dr. Kovács

Eszter
polgármester

jegyző

Tárgy /5.tsp/ : A szociális tüzelőanyag támogatási rendelet
Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző
Dr. Kovács Eszter jegyző:
az előző évekhez hasonlóan most is rendeletet kell hoznunk a jogosultak köréről és a támogatás
igénybevételének feltételeiről.
Kovács Gábor polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, javaslat, aki egyetért a rendelet tervezet elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
alkotta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
14/2018. (XI.08.) számú rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
III.

Fejezet

2. A támogatásra vonatkozó általános szabályok
A rendelet célja, hatálya
4. §
A Belügyminisztérium Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
3. mellékletének I.9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen támogatást biztosított Nagydobos Község
Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) számára.
5. §
E rendelet célja, hogy Nagydobos Községben élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság
alapján, meghatározza az egyszeri tüzelőanyag juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, az
igénylés és az odaítélés menetét.
2. A szociális rászorultság és a támogatásnál előnyt jelentő feltételek
3. §
(1) Az önkormányzat térítésmentesen barnakőszenet biztosít azon szociálisan rászoruló személynek,
aki Nagydobos Községben bejelentett állandó lakóhelyén vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él,
és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
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4. §
Térítésmentesen, szociális célú barnakőszénre jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén
az a nagykorú kérelmező:
a) aki a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó e rendelet 1. melléklete szerinti
kérelmét határidőn belül Nagydobos Község Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban:
Hivatal) benyújtotta,
b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyszemélyes háztartás
(egyedül élő) esetén ennek 200 %-át,
c) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
meghatározott vagyona nincs, és
d) vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
5. §
(1) Az elbírálás során előnyt élvez az a szociálisan rászorult személy, aki
a) aktív korúak ellátására jogosult,
b) a 70. életévét betöltötte,
c) időskorúak járadékára jogosult,
c) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
e) rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban
részesülő személy
f) gyermekét egyedül nevelő szülő
g) közmunkaprogramban résztvevő személy,
e) egyéb rendkívüli életkörülmény között élő személy.
6. A támogatás igénylésének menete
6. §
(2) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A támogatási kérelmeket 2019. január
15. napjáig lehet benyújtani.
(2) A támogatási kérelmek elbírálását a Képviselő-testület Nagydobos Község Önkormányzat
Polgármesterének hatáskörébe ruházza át, aki a támogatásról folyamatosan, de legkésőbb 2019.
február 8. napjáig határozattal dönt.
(3) A döntést követő 5 munkanapon belül a Polgármester a Hivatalon keresztül gondoskodik a
barnakőszén kiszállításáról.
(4) A barnakőszén átvételét a jogosult az e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával
igazolja.
7. §
(4) A támogatás mértéke ingatlanonként legfeljebb 10 q.
(5) A barnakőszén támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
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(6) Nem igényelhető szociális tüzelőanyag támogatás a vegyes tüzeléssel egyáltalán nem fűthető
ingatlanokra, továbbá az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem
él.

(4) A támogatási kérelem elutasítandó, ha a BMÖGF/69-59/2018. számú Támogatói Okirat szerint
jóváhagyott és megvásárolt tüzelőanyag mennyisége már nem ad lehetőséget a kérelem teljesítésére.
IV. Fejezet
8. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. március 31. napján hatályát veszti.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Kovács Eszter
jegyző

Tárgy /6.tsp/ : Útkezelői hozzájárulás iránti kérelem
Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző
Dr. Kovács Eszter jegyző:
Gázcsatlakozási kérelmet adott be Váradi Zsolt Nagydobos, Dózsa György utca 50. szám alatti lakos,
mely a 345 hrsz-ú önkormányzati utat érinti. Ezért kérik a hozzájárulást.
Fekete László képviselő:
Ki van építve, de az utca túloldalán megy a gázvezeték, át kell fúrni az út alatt.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Szennyvíz, ivóvíz, telefon is megy ott. Mi lesz, ha kárt okoznak?
Dr. Kovács Eszter jegyző:
Kötelező a kárt helyreállítani.
Kovács Gábor polgármester:
A csonkot akarja bevinni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ha ilyen könnyű megoldani, Bodó Zsoltiéknak miért nem lehetett megoldani?
Boldoguljon, csinálják.
Fekete László képviselő:
Csinálják.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy megadjuk Váradi Zsoltnak az útkezelői hozzájárulást a gázcsatlakozási
kérelemhez, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
91/2018. (XI.08.) KT. számú határozata
a Nagydobos 345. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan Közútkezelői hozzájárulás
megadásáról
Nagydobos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtekintette, és megtárgyalta a
KÖVITERV Plusz Kft. képviseletében eljáró Gellén László tervező által benyújtott Nagydobos, Dózsa
György u.50. (304. hrsz.) ingatlan középnyomású gázellátás tervdokumentációját és a Tulajdonosi és
Közútkezelői hozzájárulását megadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kovács Gábor
polgármester

Dr. Kovács Eszter
jegyző

Tárgy /7.tsp/ : Sharp nyomtató ajánlat megbeszélése
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A nagy nyomtató a végét járja, a napi munkák elvégzését is akadályozza. Aki most is üzemelteti adott
árajánlatot színesre is. Ezek a nyomtatók nem újak, használtak.
Fekete László képviselő:
Ugyan úgy bérletbe lenne, mint most ?
Kovács Gábor polgármester:
Igen, nyomatonként fizetni kell, de ő hozza a patront, és ő javítja a gépet. A színes szerintem
felesleges.
Fekete László képviselő:
Cseréljék.
Bódi Elek képviselő:
Sokszor elromlott már?
Dr. Kovács Eszter jegyző:
Túlmelegszik, a napi munkát akadályozza.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Más nem adott árajánlatot?
Kovács Gábor polgármester:
Nem kértünk tőle sem,ő hozta be az ajánlatát.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Kérjünk be még árajánlatot.
Kovács Gábor polgármester:
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Kérünk árajánlatot mástól is, ezért elnapoljuk a döntést.
Tárgy /8.tsp/ : Ecsediláp – Krasznabalparti Vízgazdálkodási Társulat: Közfoglalkoztatási
programban való részvétel
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A szokásos közmunkaprogram 5 fővel megy a társulatnál. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez?
Amennyiben nincs, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
92/2018. (XI.08.) KT. számú határozata
Közfoglalkoztatási programban való részvételi lehetőségről

Tárgy: 2018/2019. évi közfoglalkoztatási programban való részvétel
Nagydobos Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Ecsediláp-Krasznabalparti
Vízgazdálkodási Társulat tagjaként Nagydobos Község közfoglalkoztatási programban való
részvételét támogatja.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Kovács Gábor

Dr. Kovács Eszter

polgármester

jegyző

Tárgy /9.tsp/ : Közmeghallgatás időpontjának megbeszélése
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A közmeghallgatás időpontjának megbeszélése előtt szeretném elmondani, hogy az idősek napját
lehet, hogy nem a megszokott időpontban fogjuk megtartani, de erről jegyzőnő tud bővebb
tájékoztatást adni.

Dr. Kovács Eszter jegyző:
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Az idősek napját valószínűleg meg tudjuk valósítani a konzorciumos pályázaton belül, csak még nem
tudjuk, hogy közbeszerzéses-e, vagy nem.
Kovács Gábor polgármester.
Eddig úgy volt, hogy november 30-ig meg kell valósulni, de így nem tudunk vele mit kezdeni.
Bódi Elek képviselő:
Milyen összeget jelent?
Kovács Gábor polgármester:
300-400 ezer Ft-ot. Akkor ebből a hónapból kiesett az öregek napja.
A közmeghallgatás időpontja: 2018. december 5. szerda 16 óra. Van-e más javaslat?
Amennyiben nincs, aki egyetért a fenti időponttal, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
93/2018. (XI.08.) KT. számú határozata
A közmeghallgatásról
Nagydobos Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 54.§- ában foglaltak alapján 2018. december 5-én (szerda) 16.00 órakor
Közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye:
Művelődési Ház
4823 Nagydobos, Fő u. 137.
A közmeghallgatás témája:
1. Kovács Gábor Polgármester éves beszámolója
2. Egyebek
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Kovács Gábor

Dr. Kovács Eszter

polgármester

jegyző

Tárgy /10.tsp/ : Képviselői beadvány megbeszélése
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Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Székelyné Mester Mária képviselő:
Augusztus végén beadtam egy beadványt, melyet a képviselő testület minden tagjának elküldtem
emailben. Fekete László képviselő társammal szerettem volna választ kapni a feltett kérdésekre, de ez
a mai napig nem történt meg. 15 napon belül össze kellett volna hívni a képviselő testületet rendkívüli
ülésre.
Kovács Gábor polgármester:
Honnan veszed a 15 napot?
Dr. Kovács Eszter jegyző:
Az SZMSZ-ben van leírva. A törvény 30 napot rögzít.
Kovács Gábor polgármester:
A képviselő testületi tagokat tájékoztatom a dolgokról, a kérdések 90 %-ra a testületi üléseken
válaszolva volt.
Pénzügyi helyzet:
Ildikót utasítottam, hogy készítse el a kimutatást, meg fogjátok kapni. Az előző félévet úgyis el kell
fogadni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Már látnunk kellett volna, november van.
Kovács Gábor polgármester:
Ez nem az én feladatom. Megkérdezem Ildikót, hogy neki mikor lenne jó, mikor tudja prezentálni az
első féléves beszámolót.
Telefonon tájékoztatott, hogy november 19.-e hétfő megfelelő időpont lenne számára. Akkor tartunk
egy KT. ülést.
Miért alkalmazzuk megbízási szerződéssel Gyenes Izabelt?
Honnan jön, hogy nincs semmilyen fogalma a könyveléssel kapcsolatos dolgokról?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Aki együtt dolgozik vele, az mondta. Jegyzőnő megmondja, hogy nem úgy végzi a munkáját, ahogy
kellene.
Dr. Kovács Eszter jegyző:
Én azt mondtam, hogy az akarat nincs meg, de nagyon sokat változott.
Kovács Gábor polgármester:
Felsőfokú végzettsége van, olyan, mint ami senkinek nincs meg itt.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nézzük meg az alkalmazási papírjaiban a végzettségét igazoló bizonyítványt.
Bódi Elek képviselő:
Miért nem azt a személyt vettük fel, akinek megfelelő végzettsége van?
Kovács Gábor polgármester:
Nem jött el a meghallgatásra.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ő szeretett volna ide jönni dolgozni nagyon.
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Kovács Gábor polgármester:
Én nem tudom vállalni a felelősséget azért, hogy nem jött el. Nem én miattam nem jött el, hiába
akarod azt mondani.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Miért most végzi Izabel a könyvelői szakot?
Kovács Gábor polgármester:
Most iratkozott be. Izabel bárkit kidolgozik. Ildikó mindig azt mondja, hogy ő az akivel meg tudja
beszélni a dolgokat, és el tudja végezni a munkát.
Anitának van mérlegképes könyvelői végzettsége, de nem tudja elvégezni azokat a dolgokat, amit
Ildikó csinál.
Székelyné Mester Mária képviselő:
El kellett volna küldeni főiskolára.
Kovács Gábor polgármester:
Nem akart menni.
Fekete László képviselő:
Nézd meg hányan vannak a könyvelésen, és még sincs naprakészen a könyvelés, nem tudnak adatot
adni. Ez így volt korábban is sajnos.
Fazekas Sándor képviselő:
Azért lett felvéve Anita, hogy betanítsák.
Fekete László képviselő:
Nem, a KHT miatt lett felvéve, úgy volt, hogy annak a könyvelését fogja végezni.
Kovács Gábor polgármester:
Nem annyi a feladat az önkormányzatoknál, mint 10 évvel ezelőtt.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A féléves beszámolót régen meg kellett volna kapnunk. Mi semmit nem tudunk.
Kovács Gábor polgármester:
Mindent tudtok, mindig van aki elmondja.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Pletykákat tudunk. Nem tájékoztatsz bennünket semmiről, a két ülés közötti időszakról be kellene
számolnod.
Kovács Gábor polgármester:
Fel lehet venni a telefont, meg lehet kérdezni, vagy be lehet jönni hozzám.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A hivatásod miatt vannak kötelezettségek, amit be kellene tartani.
Kovács Gábor polgármester:
Ha látnád, hogy hogyan működik például egy pályázat, mennyi feladat van vele, de mindegy.
Izabelre szükség van. Hiába sugaltad azt, hogy miattam nem jött el az álláshelyre jelentkező, azt sem
tudom ki az.
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Ferenczi Zoltán képviselő:
Van 3 fő a pénzügyön és Ildikó.
Kovács Gábor polgármester:
Ildikónak van aláírási joga.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ildikónak is van beszámolási kötelezettsége.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Attól nem kell félni, hogy betanítjuk, és feláll?
Kovács Gábor polgármester:
Ez is benne van, ezt nem tudjuk.
Az utóbbi időben minden anyagot ő ad, átlátja most már a dolgokat.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Mennyi költségbe van ő az önkormányzatnak? Ha jól tudom, 250.000 Ft/hó. Ki állapította meg ezt az
összeget?
Kovács Gábor polgármester:
Tamással beszéltük meg. A testületet tájékoztattam róla.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Tanul és bruttó 250.000-el felvettük. Abszurd.
Kovács Gábor polgármester:
Azaz abszurd, hogy úgy mondasz róla véleményt, hogy semmit sem tudsz a munkájáról.
Fekete László képviselő:
Az a baj, hogy nincs naprakész könyvelés, nem tudnak anyagot prezentálni. Én ezt nem értem.
Kovács Gábor polgármester:
Mondjuk el neki, hogy ez így nem jó. Én a könyveléshez, veletek ellentétben én nem értek.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Engem nem érdekel a részlet, engem az érdekel, hogy itt legyen a papír.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A szerződésben nem szerepel határidő?
Kovács Gábor polgármester:
Nem tudom. Izabel hosszútávon jelent megoldást.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Négy ember nem tudja időben elvégezni a munkát.
Kovács Gábor polgármester:
Nagydobosi Labdarúgó Sportegyesület:
Az önkormányzat által megállapított támogatáson felül nem ad az önkormányzat pénzt.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Víz, villany, ezeket nem mi fizetjük?
Kovács Gábor polgármester:
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Önkormányzati tulajdon az épület és a terület is, eddig is mi fizettük, ez nem volt a támogatásban.
Tömegsportra is használják a pályát, van egy nyitvatartási rend.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nincs bezárva?
Kovács Gábor polgármester:
Nincs. Nem kapnak több támogatást a megállapítottól.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A focisták szállítását nem az önkormányzat végzi?
Kovács Gábor polgármester:
Az eddig is így volt. Mi is használjuk a sportbuszt.
Közmunkában csak nagydobosi dolgozókat alkalmazunk. Melyik az a település, aki jobban áll, mint
mi?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ópályi, Szamosszeg. Végig kell menni egy-egy községben és meg lehet nézni, mennyivel jobban néz
ki a falu. Ez úgy néz ki, mint a kommunizmusban.
Kovács Gábor polgármester:
Van olyan közmunkás, aki focizik is.
Székelyné Mester Mária képviselő:
És ki az?
Kovács Gábor polgármester:
Pistát megkérdezem.
Óvoda konyhája:
A konyha felújítására beadott pályázatról döntés született, teljes körűen fel lesz újítva.
Hogyan dönthet arról egy közfoglalkoztatott, hogy hol és milyen munkát végez:
Vastag István dönt arról, hogy ki milyen munkát végez.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A tűzoltókocsi biztosan ott van még most is, nem lett elszállítva onnan.
Kovács Gábor polgármester:
Bevittük, tervezzük télen a felújítását.
Készítsen beszámolót a mezőőrök, a közfoglalkoztatottak által végzett munkák eredményeiről,
terveiről, arról is, hogy milyen eszközök lettek beszerezve a közfoglalkoztatásban. a betakarított
zöldségek, gyümölcsök, állatok hová kerültek, hogy dolgozták fel.
Minden évben meghívjuk Vastag Istvánt a közmeghallgatásra, és ő ott beszámol a
közfoglalkoztatottak által elvégzett munkákról, a megtermelt zöldségekről, terményekről, és a
felnevelt állatokról.
Közmunkában beszerzett eszközök: minden évben megkérdezem mit vegyünk, ez alapján készítjük el
a pályázatot. Amit ebben jóváhagynak, csak azt tudom megvenni. A tervben jóváhagyottól nem lehet
eltérni. Nincs olyan, hogy nem azt szerezzük be, mint ami a pályázatban van. A közmunkát én is
látom, hogy mehetne jobban is.
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Fogok szólni Pistának, hogy készítse el a beszámolót, miből mennyit termeltünk, hova lett szállítva,
mi lett feldolgozva. A mezőőröknek is szólok, készítsék el a beszámolót az elvégzett munkáról,
eredményekről.
Fekete László képviselő:
A tavalyi duplán kifizetett tormapénzt visszakaptuk?
Kovács Gábor polgármester:
Nem. Be van adva egy kereset, vissza fogjuk kapni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Engem a vasszín érdekel, az is kétszer lett kifizetve.
Kovács Gábor polgármester:
Két helyről lett megrendelve, de egy helyről vissza lett utalva az előleg.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Erről a visszautalásról van papír?
Kovács Gábor polgármester:
Igen. Egyszer lett kifizetve, visszautalta a pénzt az első, akitől megrendeltük.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A tormából mennyi bevétel jött be?
Kovács Gábor polgármester:
Sajnos egyszer sem lett meglocsolva, nagyon gyenge lett. Holnaptól locsoljuk, hiszen ilyenkor még
nő.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Nekünk most nagy szerencse, hogy novemberben még ilyen idő van.
Kovács Gábor polgármester:
Nincs olyan munkaerő, aki elvégezné ezeket a feladatokat. Ezért kell olyan kultúrákban gondolkodni,
amit gépi munkával lehet megoldani. Ezért veszünk olyan gépeket, amellyel több éven keresztül lehet
dolgozni.
Fekete László képviselő:
A bálázó nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Kovács Gábor polgármester:
Sajnos nem úgy jött össze, ahogy szerettem volna. A meggyet bebálázza, az almát nem.
Pénzügy:
Mi elfogadunk minden évben egy költségvetést. Készítettem egy számítást a bérekről. A tényleges
bérköltség és a normatíva között Nagydoboson – óvoda, konyha, hivatal önkormányzat – 21 millió Ft
a különbség, ezt nem finanszírozza az állam. A legtöbb önkormányzat nem fizeti a számlát emiatt.
Nekünk nincs ennyi nem fizetett számlánk. Azt ígérték, hogy kompenzálják ezt. Ha megkapjuk,
semmi gondunk nincs. Az óvodánál a legnagyobb a különbség, ott van a legtöbb foglalkoztatott. A
normatíva nem fedezi le a kötelezően fizetendő bért.
Tárgy /11.tsp/ : E-STAR ügye
Előterjesztés: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
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Első fokon született döntés ebben az ügyben, fizetnünk kell. Szeretném belerakatni a jegyzőkönyvbe a
teljes ítéletet. 52 millió Ft a teljes összeg. Állítólag az ő ügyvédjük jelezte, hogy egyezkedni
szeretnének, így elmentünk Gergely Lajos polgármester úrral Budapestre. Tettek egy ajánlatot, melyet
felolvasok.
Polgármester úr felolvasta az ajánlatról szóló levelet.
Szerintem érdemes lenne fordítani pénzt arra, hogy kikérjük azokat a peranyagokat, amelyekben ilyen
ügyben döntés született, és átnézetni ezeket.
A fellebbezést beadtuk. A peranyagot elkérjük és megnézetjük egy másik ügyvéddel. Ha valaki tud
ilyen ügyvédet szóljon.
Dr. Kovács Eszter jegyző:
Én tudok ajánlani ügyvédet.
Kovács Gábor polgármester:
Felhívjuk akit a jegyző nő ajánlott. Tudni kell, hogy ha elkezdjük ezt a harcot nem lesz részletfizetési
lehetőség. 2010-től húzódik ez az ügy.
Orvosi rendelő pályázat:
A közbeszerzés lement, a képviselő testület elé lesz terjesztve, hogy ki nyert. Jelenleg feltételesen
van lezárulva a közbeszerzés. Március 31-ig kell a beruházást befejezni.
Fekete László képviselő:
Szeretünk télen építkezni, az öltözőt is télen csinálták.
Kovács Gábor polgármester:
Nem tudod kiszámolni milyen lesz az idő. Tervezői költségvetés 3 millió Ft-tal több, mint a pályázati
pénz, ezt nekünk kell kigazdálkodni.
Az E-STAR ügyében hozzunk egy határozatot, hogy megfellebbezzük a döntést.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
94/2018. (XI.08.) KT. számú határozata
Az E-STAR ügyében fellebbezés benyújtásáról
Nagydobos Község Képviselő-testülete támogatja az

E-STAR ügyében született elsőfokú

bírósági ítélet elleni fellebbezés benyújtását.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Kovács Gábor

Dr. Kovács Eszter

polgármester

jegyző
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Bódi Elek képviselő:
Szerintem nem fog segíteni, ki kell fizetni, amit képtelenség. Az a polgármester, aki ezt aláírta, attól
sokkal nagyobb bűne van annak, aki megerősítette, akkor kellett volna átnézetni szakemberekkel.
Ezzel nem akarom felmenteni polgármester urat, de nekünk kell megoldani. Ügyvéd urat tisztelem –
még Fonalka István hozta ide – de én akkor is sikerdíjhoz kötöttem volna a megbízást. 1,3 millió Ft-ba
került a munkája nekünk. Megdolgozott érte, elismerem a munkáját. Amikor eljött beszámolni, olyan
is volt hogy nekünk állt a zászló. Ez egy horribilis összeg, melyet megállapítottak. Gondolkozzunk el
azon, hogy mi az ami nem kötelező, mint tudunk csökkenteni. Úgy gondolkozzunk el ezen, hogy egy
gazdálkodó önkormányzat legyen. A veszteséges részeket meg kell nézni, hogy érdemes-e fenntartani.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Foci.
Bódi Elek képviselő:
Az sem kötelező, és ami mínusz 10 millió Ft-ot hoz 10 hónap alatt, azon is el kell gondolkozni.
Kovács Gábor polgármester:
El kell gondolkodni, mi az amint tudunk csökkenteni.
Bódi Elek képviselő:
Ott van a rendezvényközpont. Amin a fesztivál van megrendezve, az 2-3 hektár. Ahol a cross volt, azt
el lehetne adni, az kihasználatlan.
Fekete László képviselő:
Arra felveszed a támogatást. Azt a részt, ami le van aszfaltozva, vissza kell helyezni művelés alá.
Bódi Elek képviselő:
Ha valaki utálja eladni az önkormányzat vagyonát, az én vagyok, de el kell ezen gondolkodni.
Fekete László képviselő:
Ez legyen az utolsó lehetőség, ha eladjuk az önkormányzat vagyonát nem marad semmi.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Meg kell szüntetni a focit.
Fazekas Sándor képviselő:
Annyira szúrja a szemedet a foci. Ha megszűnik, leamortizálódik az épület és az egész terület.
Nevetséges, hogy csak ezt szajkózod.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Minden szentnek maga felé hajlik a keze.
Fazekas Sándor képviselő:
Ezt jól mondod.
Kovács Gábor polgármester:
Tartózkodjunk a személyeskedéstől.
Nézzük meg mit tehetünk. Felülvizsgáltatjuk a peranyagot más ügyvédekkel.
Giczei István képviselő:
Önhikibe nem lehet betenni?
Kovács Gábor polgármester:
Nem, csak jogerős ítéletet lehet beletenni.
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Bódi Elek képviselő:
Az 50-52 millió Ft hatalmas összeg. Honnan szedjük össze?
Kovács Gábor polgármester:
Olyan szakember segítségét kell igénybe venni, aki érti az ilyen ügyeket. Megnézetjük a jegyző nő
által javasolt jogásszal, és meglátjuk milyen lehetőségeink vannak.
Tárgy /12.tsp/ : Egyebek
Bódi Elek képviselő:
Bársony Nóri miatt nem szeretek a postára menni. Nem tetszését fejezi ki akkor is, amikor a feleségem
megy le a postára. Azt mondja, hogy vagy megoldjuk az édesanyja előtt a járdával kapcsolatos
problémáját, vagy kihívja a TV2-őt.
Kovács Gábor polgármester:
Meg van süllyesztve a járda a tulajdonos kérésére. Befolyik az udvarára a víz, és azt kéri hogy az
önkormányzat csinálja meg, szüntesse meg ezt a problémát.
Kisebbségi önkormányzat ügyében fog kijönni a kormányhivatal. Megnézik hányszor hívtuk meg őket
testületi ülésre, biztosítjuk-e a működésükhöz szükséges feltételeket. Össze kell zárnunk, hogy ne
találja meg a rést. Lehet más véleményünk a dolgokról, de meg kell beszélni mi az, amit engedünk, mi
az amit nem. Minden évben mi teszünk a számlájukra pénzt, mert mínuszban van év végén, és így nem
lehet lezárni.
Megnézi a kormányhivatal, hogy együtt akartunk-e működni.
Bódi Elek képviselő:
Anti minden testületi ülésen csak kért.
Kovács Gábor polgármester:
A Magyar Államkincstár végzi folyamatosan az ellenőrzést az önkormányzatnál.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A tanár úr udvarának a térkövezéséről szeretném, ha mondanál pár dolgot.
Kovács Gábor polgármester:
Béreltük a kertjét, és annak fejében térköveztük le az udvarát. Másnak bérleti díjat fizettünk.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az önkormányzat nagyon kis részt használt a kertből. Szerinted ez arányban van az elvégzett
munkával? A másik, pedig közmunkások dolgoztak magánháznál.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Erre oda kell figyelni, ne legyen ilyen kirívó dolog. Sok embernek szúrja a szemét.
Kovács Gábor polgármester:
Nem ingyen csináltuk meg. A bérleti díjat nem fizettük ki, illetve az ott termelt uborka is hozott
hasznot.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az óvoda bejárata évek óta ott van, nincs megcsinálva, az ételt a sárban kell hordani. Oldja meg
mindenki a magánháznál a térkövezést.
Ferenczi Zoltán képviselő:
24

Polgármester úr, már kértél árajánlatot az óvoda bejárat betonozására, de elkészítve nincs.
A Kossuth utcán az átjáró sincs megcsinálva.
Kovács Gábor polgármester:
Igazad van, megnéztük az átjárót, de nem csináltük meg. Intézkedem ez ügyben.
Fekete László képviselő:
Nyírparasznya-Nagydobos közötti útszakasz. Olyan körülmények maradnak, mint ami most van? Két
autó nem tud elmenni egymás mellett.
Kovács Gábor polgármester:
A Nyírparasznyai polgármestert kell megkérdezni, ők pályáztak az útfelújításra.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mezőőri járulék beszedése?
Kovács Gábor polgármester:
A közmeghallgatás erre jó fórum lesz.
Fekete László képviselő:
Az intézetnél kihelyezett szelektív kuka és környezete brutális. Nem is nagydobosi lakos rakja oda a
sok üveget, építési törmeléket.
Térfigyelőt kell odaállítani és meg kell bírságolni az elkövetőt.
Kovács Gábor polgármester:
Úgy állítjuk be a térfigyelőt, hogy lássa a kukát, vagy behozzuk egy időre, és kiírjuk, hogy szemetet
lerakni tilos.
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 20 óra 35 perckor.

Kmf.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Kovács Eszter
jegyző

Ferenczi Zoltán

Székelyné Mester Mária
jegyzőkönyv hitelesítő
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