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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014. szeptember 4-én  

megtartott  üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek alpolgármester 

Ferenczi Zoltán képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Fekete László képviselő 

     

Meghívottak:    

    Dr. Horváth László  jegyző 

    Szántó Gyula TRV Zrt. Mátészalkai üzemmérnökség vezetője 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Fonalka István és Ferenczi Zoltán képviselők bejelentették, 

hogy később érkeznek.  

 

 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület és Jeremcsuk József és Fazekas  Sándor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek 

kijelöli.  

 
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.  

A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

88/2014. (IX. 04.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

 

1/ Előterjesztés: A Gördülő Fejlesztési Tervről 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2/ Előterjesztés: A Tökfesztiválról 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3/ Egyebek 

 

 

 

 

 

 



Tárgy /1.tsp/ A Gördülő Fejlesztési Tervről 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Köszönöm Szántó Gyula úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Gördülő Fejlesztési 

Tervvel kapcsolatos kérdéseket felteheti mindenki neki, hiszen ő tisztában van Nagydobos 

vízi közművével.  

Megkérlek Gyula, hogy mondjál egy pár szót erről a tervről. 

 

Szántó Gyula TRV Zrt. Mátészalkai üzemmérnökség vezetője: 

Köszönöm a meghívást. Egy jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tenni ennek a tervnek az 

elkészítésével. Ez a Gördülő Fejlesztési Terv érint bennünket és az önkormányzatokat is. Az 

Energiahivatal dönt minden vízi közművel kapcsolatos kérdésben. Ezeket a szerződéseket 15 

évre kell elkészíteni. Augusztus 15-ig kellett átküldeni javaslatként a tervet. Szeptember 15-ig 

kell megküldeni az Energiahivatalnak az önkormányzat által is elfogadott, jóváhagyott tervet.   

Az előregondolkodás elvét kell hogy megvalósítsa a terv. Bérleti díjat kell fizetni az 

önkormányzat felé, ez jelentős összeg lesz, de a vagyonértéket még nem tudjuk. Rövid, közép 

és hosszú távú terveket kell készíteni. A szennyvíztelepre és a vízi közmű telepre külön tervet 

kell készíteni. 2015-re nincs előírva semmi, mivel most van folyamatban az ivóvíz minőség 

javító program.  A bérleti szerződés 2. számú módosítása folyamatban van. A szennyvíz 

telepet bővíteni kell. 500 m3/napi kapacitás bővítést tervezünk ez kb. 500 millió Ft. Hálózaton 

belüli rekonstrukciók vannak betervezve. 

A terv tartalmát tekintve alkalmas arra, hogy a képviselő testület elfogadja, ez a terv évenként 

felül lesz vizsgálva. Jövőre ugyan itt találkozunk, és akkor már nagyobb tapasztalattal fogunk 

itt lenni és dönteni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Tanulmányoztam az anyagot, de nagyon jó volt, hogy Szántó úr tartott egy beszámolót. 

Forráshiányként vannak feltüntetve összegek, ezeket az önkormányzatnak kell biztosítani, 

vagy pályázati összegek? 

 

Szántó Gyula TRV Zrt. Mátészalkai üzemmérnökség vezetője: 

Azért írtam oda, hogy forráshiány, mert így látják az Energiahivatalnál, hogy nincs rá pénz, és 

hogy állami pénzből, vagy pályázatból kell megoldani. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Jó, mert az önkormányzatnak nincs rá pénz. Egy ilyen önkormányzat ezt nem bírja.  

 

Szántó Gyula TRV Zrt. Mátészalkai üzemmérnökség vezetője: 

Hátha így látni fogják, hogy mennyi pénz hiányzik, és ezeket meg kell oldani. Látni fogják, 

hogy az igény itt van, de forrás nincs amiből fel lehetne használni.   

 

Megérkezik Ferenczi Zoltán képviselő: 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A szennyvízre jelenleg nem lehet rákötni? 

 

Szántó Gyula TRV Zrt. Mátészalkai üzemmérnökség vezetője : 



Lehetni lehet, csak nem jó. Ami szennyvíz bemegy, annak nagy része úgy megy ki. Nem 

ildomos rákötni, mivel a telep jelenlegi kapacitása már régen nem bírja a beérkező 

szennyvizet.  

 

Megérkezik Fonalka István képviselő. 

 

Fekete László képviselő: 

Miért tervezték ilyen kapacitással a telepet, mivel úgy volt, hogy mindenkinek rá kell kötni a 

szennyvízre? 

 

Szántó Gyula TRV Zrt. Mátészalkai üzemmérnökség vezetője: 

Régen nem igényelték ilyen sokan a szennyvízelvezetést. Tény, hogy az engedélyező hatóság 

vette le felére a kapacitást.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Köszönöm Szántó Gyulának, hogy tájékoztatott bennünket. Amennyiben nincs több kérdés, 

aki egyetért a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásával, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

89/2014. (IX. 04.)  KT. számú határozata 

 
A Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

A  képviselő testület 

 

Az előterjesztésnek megfelelően egyetért a Gördülő Fejlesztési Tervvel, és azt 

elfogadja. 

 

Határidő: 2014. szeptember 15. 

Felelős: polgármester 
 

 

 
Tárgy /2.tsp/ A tökfesztiválról 

         Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Már majd nem végleges a program, a szombati napon van két lyuk, melyet be kell tölteni.  

 

Polgármester felolvassa a részletes programot. 

 

Kovács József fia katonai iskolában tanul, eljönnének egy bemutatót tartani. A közönség 

közzé le lehetne hozni őket.  

 

A szobrászok péntek este jönnek kb. 4-5 fő. 

 

 

 



Bódi Elek képviselő: 

Tavaly úgy jöttek volna bemutatót tartani, hogy a szállítást nekünk kellett volna megoldani. 

Utána kell járni, milyen feltételekkel jönnének. 

 

A Nyugdíjas Egyesület kért meg, hogy mondjam el a következőket. A megnyitó előtt hintón 

elindulna a bejárattól a tavalyi tökfejedelem és a kisbíró, aki elmondaná a közzé tétetik 

mondókát. Ez a mondóka itt van, el lehet olvasni. Szerintem nem egy rossz elképzelés. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem tudjuk a hangosítást megoldani, de átgondoljuk.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A nyugdíjas klub tagja a megnyitó után szeretnének a bécsi keringővel nyitni. Ez 4-6 perc.  

Kiss Béláné Irénke néni a holtidőkben el szeretne mondani egy-két verset. Mit szólnátok 

hozzá? 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meglátjuk. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Tombola lesz? Mennyi lesz a belépő? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A tombolán gondolkozom, nem hozza vissza, amit belefektetünk. A jegyárak 500 Ft/nap, 

illetve 800 Ft/2 nap. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A szervező-rendező jegy úgy lesz, mint tavaly? Nagyon sok ki volt adva. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Csak a dolgozóknak fogunk adni. A Szuperinfóban a hirdetés 30.000 Ft kerül. 

 

 
Tárgy /3.tsp/ Egyebek 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szeretném tájékoztatni a képviselő testületet, hogy van egy KEOP-os pályázat kiírva, 

beleférne az iskola és az orvosi rendelő felújítása. Nyílászáró csere, külső szigetelés, stb. 100 

millió Ft-ig érdemes pályázni. Az orvosi rendelőt mindenképpen fel kell újítani. A pályázatíró 

vállalná a projektmenedzseri feladatokat. a pályázat utófinanszírozott, de nekünk pénzünkbe 

nem kerülne, mert a szükséges összeget megelőlegeznék.  

 

Fekete László képviselő: 

Miért csak 100 millió Ft-ra pályázzunk? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A keret nem túl nagy, reálisan kell pályázni. 

 



Fazekas Sándor képviselő: 

Az orvosi rendelő felújítását mindenképpen meg kell oldani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nyílászáró cseréjét, tetőcserét, külső szigetelést gondoltam az orvosi rendelőnél, ez kb. 20 

millió Ft.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ha orvosra kell majd pályázni, már elfogadhatóbb lakáskörülmények fognak lenni, és hátha 

jobban lenne jelentkező is, hiszen doktor úr előbb-utóbb el fog menni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az iskola tetőszigetelésébe, melyet korábban megszavaztunk, nem biztos, hogy bevállaljuk, 

mivel a KLIK nem biztos, hogy a megelőlegezett összeget hamarosan visszaadná.  

Ebbe a pályázatban a tetőkorszerűsítés is benne lesz. A kivitelezést május 15-ig meg kell 

valósítani.  

 

Fonalka István polgármester: 

Én támogatom ennek a pályázatnak a beadását, de a korábbi pályázatoknál mindig gond volt, 

hogy az orvosi kombinátnál van szolgálati lakás. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem gond, ez megoldható.  

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

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

  

Jeremcsuk József                    Fazekas Sándor                                   

      

 jegyzőkönyv - hitelesítők 


