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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014. március 11-én  

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek alpolgármester 

    Fekete László képviselő 

    Ferenczi Zoltán képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Fonalka István képviselő 

Meghívottak:    

    Dr. Horváth László  jegyző 

    Bakos Olivér rendőrkapitány 

Izsó János hadnagy 
 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távolmaradt Jeremcsuk József  

települési képviselő. 

 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Ferenczi Zoltán és Fonalka István képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek 

kijelöli.  

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

36/2014. (III. 17.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 
 

1. Előterjesztés: Beszámoló Nagydobos közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság  

           érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2. Egyebek 
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Tárgy /1.tsp/ Beszámoló Nagydobos közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság  

           érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

    

Kovács Gábor polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm köreinkben Bakos Olivér rendőrfőkapitányt, Izsó Jánost és a körzeti megbízottakat. 

Azért tartjuk ezt a rendkívüli testületi ülést, mert volt egy kérdőív, melyet minden településnek ki kellett 

tölteni, és ennek az eredménye Nagydoboson elég gyenge lett. Ezért hoztuk össze ezt a találkozót a 

rendőrséggel, hogy megbeszéljük ezt az ügyet. Átadom a szót Bakos Olivérnek a mátészalkai 

rendőrkapitánynak. 

 

Bakos Olivér rendőrkapitány: 

Tisztelettel köszöntöm a képviselő testület tagjait. a 2013. évi közbiztonsági értékelést elkészítettük, erről 

szeretnénk beszámolni, illetve a polgármester urat szeretném kijavítani, a kitöltött kérdőív eredménye a 

lakosság szubjektív véleményét tükrözi és nem a rendőrségét. Ha már kialakult ez a helyzet a testület 

véleményét szeretnénk meghallgatni, és ha kell a jobbítás szándékával a megoldást meghozni. Megkérem 

Izsó János kollegámat, tájékoztassa a jelenlévőket a beszámolóról. 

 

Izsó János hadnagy: 

2008-tól elrendelt közbiztonsági programban fokozott ellenőrzést, és fokozott jelenlétet hajtottunk végre a 

lakosság szubjektív biztonságérzetének megőrzése, javítása céljából. Ennek köszönhetően Nagydobos 

községben javult a közbiztonság. A statisztikai adatok alapján 2013. évben az előző évet figyelembe véve 

a településen elkövetett bűncselekmények száma 9 %-kal csökkent. Elemezve a bűncselekmények fajtáit 

megállapítható, hogy domináns a vagyon elleni bűncselekmények száma. A vagyon elleni 

bűncselekmények túlnyomó része szabálysértési, vagy kisebb értékre elkövetett lopásokra irányultak. Sok 

az üresen álló ingatlan a községben, és sajnos nagy az érdektelenség a szomszédok, a lakosság részéről. A 

körzeti megbízotti csoport 5 fővel működik, átadásra került részükre 2013. márciusában egy LADA 

NIVA, mely gépjárművel az erdőterületeken is meg tudnak jelenni. Pozitív dolog volt az önkormányzat 

részéről  a mezőőri szolgálat létrehozása. A helyi polgárőrséggel jó kapcsolatot ápolunk. Az iskolánál 

próbálunk jelen lenni, bűnmegelőzéssel kapcsolatos prevenciót tartunk a gyerekeknek. A település 

besorolása nem változott, összességében a munkánkat jónak soroljuk be. Röviden ennyit szerettem volna 

mondani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kérdés, hozzászólás van-e a beszámolóhoz? 

 

Fonalka István képviselő: 

Igen, javultak az eredmények az utóbbi évekbe. Először is szeretném megköszönni a gyors rendőri 

beavatkozást a múltkori lopással kapcsolatban. A fokozott rendőri jelenlét hozta a várt eredményt, 

csökkentek az bűncselekmények elkövetésének számai. A fokozott jelenlétnél többször kellene járőrözni, 

és kevesebbet igazoltatni. A helyi rendőrökkel jó a lakosság kapcsolata, viszont a polgárőrség elnökét 

hiányolom erről az ülésről. 

 

Bakos Olivér rendőrkapitány: 

A közbiztonság komplex dolog. Sok minden szerepel benne. Ebből csak az igazoltatást és a falopást látja 

lakosság, de ettől sokkal szélesebb a mi tevékenységünk. Migráció, kül- és belterületi jelenlét, 

közlekedési, tulajdon elleni szabálysértés stb.  Ez így kerek. Nem lenne jó, ha csak a büntetésre terjedne ki 

a munkánk. A komplex munkához tartozik a gyalogos és  gépjárműforgalom is, illetve a mezőgazdasági 

munkagépek ellenőrzése. A szabályokat nem azért találták ki, hogy a rendőr büntessen, hanem a biztonság 
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miatt. Nem lehet azt megtenni, hogy csak bizonyos feladatokat helyezünk előtérbe. Szankcióként 

figyelmeztetést, helyszíni bírságot, feljelentést alkalmaz a rendőrség. A szabálysértések, 

bűncselekmények, igazoltatások fel vannak tüntetve a rendszerben. Ha nem volt semmilyen ütközés a 

törvénnyel, a gyengébb büntetési formával kezdünk.  

Kell-e veszélyetetett településnek számítani Nagydobost? Nem az a fontos, hogy mennyi a roma lakosság 

száma. A nyolcvan körüli szám a bűncselekmények elkövetésénél ami Nagydoboson van, az relatív, hogy 

sok vagy kevés. Nem mindegy, hogy gumibottal, vagy humánusan lehet rendezni az ügyet. A megelőzés a 

legfontosabb, melyben fontos szerepe van  a rendőrségnek, és az iskolában a bűnmegelőzési 

találkozóknak. Kettős dolgunk van, a bűncselekmények felderítése, illetve a bűncselekmények 

megelőzése. Azt nem tudjuk, hogy megelőzés eset hány lehet. A rendőrség nem tud semmit sem kezdeni, 

ha nincs információ. Információt a lakosság tud adni. Először tegyék meg  a bejelentést, de ne csak 

bejelentsék, hanem segítség is a rendőrség munkáját. 5 megyében 24 órás felügyeletet kapnak a 

települések, így Nagydobos is. Ha kell túlórában is vagyunk, de reméljük, hogy a 80 szám is csökkenni 

fog.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Nem a rendőrség munkáját fogom agyon dicsérni. Készültem erre a napra. Régebben több bűncselekmény 

volt. A fokozott ellenőrzést a lakosság nagy része jó néven veszi. A rendőrök kimennek a problémás 

utakra, illetve a határba is. Az, hogy visszaszorult a lopások száma azt mi is tapasztaltuk. A körzeti 

megbízottak jó kapcsolatot ápolnak a lakossággal. Hiányolom a polgárőrség részéről, hogy több 

szolgálatot lehetne adni, fel lehetne ajánlani a közös szolgálatot. Ebben lépni fogunk. Az igazoltatással 

kapcsolatban, amit István mondott, nem értek egyet. Ha rendben van a gépjármű, akkor nem gond ha 

igazoltatják. Egyáltalán nem bánom, hogy az utakon megállítják az embereket. Jónak értékelem a 

rendőrség munkáját. A képviselő testület és a polgárőrség részéről a maximális segítséget fogjuk megadni. 

Köszönöm, hogy meghallgattak.  

 

Bakos Olivér rendőrkapitány: 

A polgárőrségnek hol látom igazán a szerepét? Az iskola végeztével a forgalmas útszakaszon megállítják 

a forgalmat és át tudnak menni a gyerekek. Kell mindenhová rendőr? Mindent a rendőröknek kell 

megoldani? Meg vannak az eszközök, amelyek segítik a munkánkat. Az információ áramlásnak ki kell 

alakulni a rendőrség és a lakosság között, és akkor lehet javítani a számokon. Egy-egy településen 

működnek ezek a dolgok. Ahol jól működő polgárőrség van, ott jó a közbiztonság. Itt Nagydoboson is 

bevállalta a képviselő testület a mezőőrséget, tettek a együttműködésért.  

 

Fekete László képviselő: 

Közúti szabálysértés. Saját példámat mondom el. Szalmát hordtunk leesett egy bála egy autóra, ezért 

közúti szabálysértést kezdeményeztek ellenem. Lassú jármű lassú pótkocsit húzott. A rendőrség küldött 

egy levelet, hogy bevonják a jogosítványomat, gondatlan rakomány rögzítés, jogtalan vezetés miatt. 

Bíróságra kellett mennem ahhoz, hogy bizonyítsam nem jogtalanul vezettem a járművet. Miért kell a 

bíróságra elmennem, miért nem tudta ugyanazt a törvényt alkalmazni a rendőrség, mint a bíróság?Jönnek 

a tavaszi munkák, szeretném tudni, hogy ilyen eset várható-e? 

 

Bakos Olivér rendőrkapitány: 

Ez a mostani kérdőív eredménye is lehet egy egyéni sérelemre alapozva. A bíróság adhat méltányossági 

részt, de ez csak a bíróság joga. Az egyéni dolgokkal miért kell megvárni, hogy eljöjjünk ide? Az 

intézkedéseknek meg van a kontrolja. Van egy egyéni jogértelmezés és egy jogszabály, mi a jogszabály 

szerint dolgozunk.  

 

Fekete László képviselő: 

Miért nem lehet azt mondani, hogy hibáztak? 
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Bakos Olivér rendőrkapitány: 

Meg kell nézni a konkrét eset anyagát, és utána tudok erről véleményt mondani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ennek az ügynek nem itt kell pontot tenni a végére.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A polgárőrséggel azt mondják, hogy jó a kapcsolat. Ez érdekes, mert mi nem is látjuk őket. Hiába hívtuk 

meg a polgárőrség vezetőjét, hogy tartsa meg a beszámolóját, nem jött el.  

 

Izsó János : 

A tökfesztiválon is jó volt a kapcsolatunk a polgárőrséggel, ilyen téren javulás mutatkozik. Ha kellett 

együtt tudtunk működni a polgárőrséggel. 

 

Bakos Olivér rendőrkapitány: 

Együttműködési megállapodás van a rendőrség és a polgárőrség között. A szolgálat megkezdésekor 

bejelentkeznek, ha baj van percek alatt ott tudunk lenni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Van-e erről statisztika, hogy hányszor jelentkeznek be, nem tudjuk tőlük behajtani a beszámolót az 

elvégzett munkájukról.  

 

Bakos Olivér rendőrkapitány: 

Önszerveződés a polgárőrség. Bejelentkeznek, ha esemény van, tudunk róla. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Jogosnak érzem a kritikát a Zoli és a Gabi hozzászólásával kapcsolatban. A polgárőrség vezetésével van 

gond.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nekem is van problémám a rendőrséggel. Tettem egy bejelentést, és kértem, hogy mondja meg a 

jelvényszámot aki rögzítette a bejelentésemet, de ő ezt nem tette meg. 

 

Bakos Olivér rendőrkapitány: 

Több kolléga fogadja a hívásokat, mely rögzítésre kerül. Van több panasz, de hála istennek, meg vannak a 

felvételek. Ahol nem megfelelő a szolgáltatás, ott az igazságszolgáltatás dönt. A szolgáltatás jellegét nem 

kellene szem elől téveszteni. Amikor valakit sérelem ér, elhangzanak sértő szavak. A rendőrség és a 

bejelentő is jogszabályi feltételeknek kell, hogy megfeleljen. A feltuningolt állampolgárt is tudnunk kell 

kezelni. A jelvényszámot meg kellett volna mondani, ebben igaza van. Joga van az ügyfélnek elkérni a 

jelvényszámot, és az igazolványt is megnézheti. Megnézzük ezt és az előző esetet is, hogy kell-e benne 

eljárnunk.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Örülök annak, hogy a készenléti rendőrség is jelen van Nagydoboson. Rengeteg idős ember lakik itt, de 

szerencsére nem fordulnak elő gyilkosságok, rablások, nyugodtan alhatunk.  

 

Fekete László képviselő: 

Mátészalkán van nyomozókutya a rendőrségnek? Külterületre nem lehetne-e kihozni, amikor lopások 

vannak? Például gyümölcsfa lopáskor. 
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Bakos Olivér rendőrkapitány: 

Igen, van egy nyomkövető kutya. Egyetlen egy feltétele van, 6 órás időpontot tud követni, de az eső és a 

meleg ezt 4 órára le tudják vinni. A fiuk tudják mikor kell kivinni, de ismét mondom csak 6 órán  belül 

van ennek értelme.   

 

Fekete László képviselő: 

Van-e joga bemenni magánterületre? Sokszor tudjuk, hogy hol, melyik udvaron van az ellopott fa. 

 

Bakos Olivér rendőrkapitány: 

Igen van. A törvények lehetőséget adnak erre, a felderítés nagyobb érdek, ezért be lehet menni. Konkrét 

esetben lehet ezt látni.  

 

Fekete László képviselő: 

Ha én feltételezem, hogy ott van és látom, akkor be lehet menni, akkor is ha nem volt tettenérés? 

 

Bakos Olivér rendőrkapitány: 

Igen, ha nem csak feltételezés van, hanem látja is, akkor igen. Nem kell tettenérés ez esetben.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A polgárőrségnek van valahol ilyen kutya? 

 

Bakos Olivér rendőrkapitány: 

Nincs.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha van ilyen kutyám, akkor azt igénybe lehet venni? 

 

Bakos Olivér rendőrkapitány: 

Nem. Kiképzés, folyamatos vizsgáztatás kell ezeknek a kutyáknak. A kutya egy eszköz a felderítésre. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, aki elfogadja a rendőrség beszámolóját, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

37/2014. (III. 17.)  KT. számú határozata 

 

A rendőrség beszámolójáról 

 

A képviselő testület  

 

   A rendőrség 2013. évről tartott beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
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Kovács Gábor polgármester: 

Volt egy kérdőív kiküldve, mely értékeli a lakosság és a rendőrség kapcsolatát. Ennek az értékelésnek az 

eredménye Nagydoboson az országos átlag alatt van. Nem hiszem, hogy ez az eredmény egy ember 

véleményét tükrözi, csak nem kellően látta el a feladatot, aki ezt kitöltötte, de ennek ügyében tettem 

lépéseket.  

 

Bakos Olivér rendőrkapitány: 

Felmérés készült a szubjektív biztonságérzetről. Tavalyi évben Fábiánháza és Csengersima került hasonló 

helyzetbe. A megyében 3 település kapott alacsony számot: Tornyospáca, Bátorliget és Nagydobos. 1-től 

5-ig tartó skálán Nagydobos összességében 2,63 értékelést adott. A bűncselekmények felderítése 1-

es.Tervet kell kidolgozni a településre vonatkozóan. Folytatni kell a jelenlétet, a KMB területén egyeztető 

fórumot kell tartani, ki kell kérni a testület véleményét. Folyik a megerősítő erő, van egy fix állományi 

erő, a KMB 5 fővel van jelen, van két gépkocsijuk. A beregsurányi határőrséggel is együttműködünk. Ez 

is egyfajta megoldás a szubjektív biztonságérzetben, hogy ezt is lássák. A megelőzés része nagyon fontos, 

bűnmegelőzés kérdése az iskolában, mezőőrség kérdése, melyen itt túl vagyunk. A településen mindenkit 

be kell vonni, ahol bevonnak, ott van eredmény. Tudom, hogy a roma lakosságot nehéz bevonni. Nem 

Ópályi mintájára szeretném megoldani a helyzetet. Pályázat útján közfoglalkoztatás keretében 

személyeket lehetne alkalmazni a közbiztonság fenntartására, vagy az iskolában alkalmazni. Még egyszer 

mondom  nem kell mindenhez rendőr. Ahhoz, hogy a 2,63 javuljon egy kicsit, meg kell tenni ezeket a 

lépéseket. Amíg van sérelem, együtt kell megoldani, polgárőrség, mezőőrség, rendőrség, képviselő 

testület, hogy tovább tudjunk haladni.  

 

Fonalka István képviselő: 

A 2,63 rossz eredmény, valakinek a rossz értelmezése miatt alakult ki. Javultak a mutatók az elmúlt évek 

alatt, javult a közbiztonság. A helyi viszonyokat Attiláék jól ismerik, de a személyi kötődés miatt 

bizonyos dolgokat a helyi nem tudja megtenni. Én nem látom olyan rossznak a helyzetet községünkben.  

 

Fekete László képviselő: 

Nagydoboson van egy pár család, aki másképp gondolja a törvényeket, itt a falopásokra gondolok. Nem 

lehetne-e őket meglesni, ez lenne a legcélravezetőbb.  

 

Bakos Olivér rendőrkapitány: 

Az információ szerzésnek meg vannak a maga módszerei. Meg lehet figyelni, erre vannak alkalmas 

operatív lehetőségek. Ha időben kapunk információt, ki lehet ezeket kerülni. Nem hinném, hogy ne 

tudnánk, hogy kik ezek a személyek. A mezőőrség nagy segítség lehet ebben. Egy időben érkező telefonos 

segítség, nagy előnyt jelent. Nem garancia, hogy lesz belőle őrizetbe vétel.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Végeztem egy kis közvélemény kutatást, és akik gazdálkodnak ugyan azokat az embereket nevezték meg.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Este jönnek, megnézik van-e szolgálat, és már megy is a telefon.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A lakosoknak azzal van gondja, hogy 2-3 ember nyíltan felmeri vállalni, hogy ezt megteheti. Legyen félni 

valója.   

 

Bakos Olivér rendőrkapitány: 

Felhasználható bizonyítékok kellenek.  
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Kovács Gábor polgármester: 

Ilyen emberek vannak minden településen. Az Attiláék munkájával nincsen semmi gond.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A mezőőröket el kell látni plusz eszközökkel, például éjjel látóval. Ez is nagy segítség lenne.  

 

Bódi Elek képviselő: 

2,63 a teljesítményhez, ez nem egy valós szám. A településőr közmunkában való behozatala, jó dolog 

lenne. Ha ez lehetséges, akkor ebben lépünk. Ha csak annyit csinál, hogy az iskola és az óvoda területén 

bizonyos forgalmas időszakban kint lesz, már az is előrelépés.  A 24 órás jelenlétre szeretnék reagálni: 

Attilát többször hívtam éjszaka, és mindig visszahívott. Bármelyik körzeti megbízotthoz fordulok, nincsen 

gond, segítenek.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Attila, tudjuk segíteni valamiben a munkátokat? 

 

Bakos Olivér rendőrkapitány: 

Még további bizalom, és információ megosztás. Az információk, ha eljutnak és összeadódnak, azokból 

lehet kiindulni. Minden mást a felsoroltak szerint fogunk tenni. Keressük az új utakat: iskolai 

bűnmegelőzés, közmunka bevonás, a gazdák bizalmának megszerzése. Az információ áramlás javítása a 

cél. A 2,63-ról mozduljon el Nagydobos reális osztályzatra.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mi eddig is megpróbáltunk együttműködni, példa erre a mezőőrség felállítása. A KMB-sek hatékonyan 

tudnak együttműködni.  

 

Fekete László képviselő: 

Az információ nem jöhet ki hamarabb, mint maga az akció? 

 

Bakos Olivér rendőrkapitány: 

Nem, de a mobiltelefonok miatt lehetséges. 

 

Fekete László képviselő: 

Bízom benne, hogy sikerül jobb irányba fordítani a dolgokat.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslat, megköszönöm a rendőrség képviselőinek a részvételt.   

 

 

 

Tárgy /2.tsp/ Egyebek 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meghalt Boros Csilla. Akik itt vannak szerették volna előre megkapni a fizetést, de ez nem 

lehetséges. Lehetőség van köztemetésre, de erről nem nekünk kell dönteni, hiszen a rendeletben 

elfogadtuk. Csokorra segélyt szeretnének többen kérni, de segély rendkívüli élethelyzetben lehet 

kérni, és ez nem az.  
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Bódi Elek képviselő: 

Boros Enikőnek is meghalt a gyermeke Nyíregyházán.  

 

Fonalka István képviselő: 

Mi van akkor, ha a család nem akar köztemetést? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

10.000 Ft temetési segélyt lehet adni, ha megfelel a feltételeknek.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Jegyző úr, koszorúra ne is adjanak be kérelmet.   

 

A másik dolog, melyet szeretnék felvetni,  a két hölgy aki az iskolai étkeztetésben részt vesz, 

kihez tartozik? Önkormányzathoz, vagy az óvodához? Tisztába kell ezt tenni, mert most 

mindenki dirigál nekik.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ide tartoznak az óvodához. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az ebédlő hova tartozik, illetve az iskola karbantartása? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az ebédlő közösségi szerepet is betölt az iskola részéről, de az étkeztetés önkormányzati feladat. 

Az ebédlő fenntartása közös dolog.  

 

Térjünk vissza a két dolgozó ügyéhez. Aki egyetért azzal, hogy a két dolgozó, aki az iskolai 

étkeztetésben részt vesz, az óvodához tartozzon, kérem szavazzon. 

 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

38/2014. (III. 17.)  KT. számú határozata 

 

A két fő konyhai kisegítőről 

 

A képviselő testület 

 

Az iskolai étkeztetésben részt vevő két fő konyhai kisegítőt az óvoda 

állományába sorolja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
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Kovács Gábor polgármester: 

A támogatás megelőlegező hitelt jóváhagyták, de a határozatban a gyógyszertárnak szerepelni 

kell jelzálog fedezetként. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.  

 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

39/2014. (III. 17.)  KT. számú határozata  

 

Tanya pályázat finanszírozásához történő hitel felvételéről 

 

A képviselő testület  

 

9.000.000 Ft fejlesztési célú hitel felvételéről dönt. A hitel fedezeteként 

felajánlja a saját tulajdonú tehermentes Nagydobos 746 hrsz alatt lévő 

gyógyszertár épületét.  

   

Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az előző testületi ülésen megbeszéltük, hogy Köveshegyi Tibornénak adunk pluszt. Én 

üzemanyag térítésre gondoltam.  

 

Fonalka István képviselő: 

Nem az önkormányzat alkalmazásában áll, jobb ha megbízzuk valamilyen feladat elvégzésével, 

és megbízási díjat adunk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A kistérséggel közösen látja el ezt a feladatot. Én üzemanyag térítést javaslok évi 200.000 Ft 

összegben. 

 

Fekete László képviselő: 

Miért kell nekünk plusszal hozzájárulni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jelenleg a kistérségnek nincs elfogadott költségvetése. Egyeztetési kötelezettségük van velünk 

polgármesteri szinten, de ez nem történik meg. Nem tudjuk mit ad a kistérség.  

Tünde jobban megköveteli a dolgokat. Vannak természetesen hangadók, főképp ha biztatják is 

őket.  

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy Köveshegyi Tibornénak évi 

200.000 Ft üzemanyag térítést biztosítsunk, kérem szavazzon.  
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A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

40/2014. (III. 17.)  KT. számú határozata 

 

a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának üzemanyag térítéséről 

 

 

A képviselő testület  

 

Köveshegyi Tiborné családgondozó részére bruttó 200.000 Ft éves üzemanyag 

térítést szavaz meg.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

  

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

 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                             jegyző 

 

 

 

Ferenczi Zoltán                                            Fonalka István    

 jegyzőkönyv - hitelesítők  


