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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014. október  7-én  megtartott  

üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek alpolgármester 

    Jeremcsuk József képviselő 

    Fekete László képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Fonalka István képviselő 

     

Meghívottak:    

    Dr. Horváth László  jegyző 

    Drabik Csabáné óvodavezető 

    Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távolmaradt Ferenczi Zoltán települési 

képviselő. 

 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Jeremcsuk József és Fonalka István képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek 

kijelöli.  

 
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének módosítására. Az óvoda kérelme legyen először 

tárgyalva, a többi napirendi pont változatlan maradna, illetve 7. napirendnek javasolja az Egyebek 

pontot felvenni.  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

98/2014. (X.07.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

 

 

1. Az óvoda kérelméről 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2. Előterjesztés: Az önkormányzat 2014. évi I. féléves pénzügyi beszámolójáról 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3. Előterjesztés: A mezőőrség beszámolója 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 



 

4. Előterjesztés: Fazekas Györgyné kérelme 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

5. Előterjesztés: Polgári Miklósné kérelme 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

6. Előterjesztés: Tisza-Szamos menti Közműszolgáltató Kft elbirtoklási ügye 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

7. Egyebek 

 

 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ Az Óvoda kérelméről 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az előterjesztési anyagot mindenki megkapta, Gabriella szeretnél a kérelemhez hozzáfűzni valamit? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Beadtam ezt a levelet a képviselő testület felé, javaslatom, mivel elég idős a dolgozó, ha egy mód van 

rá, minél több felmentést javaslok. A fele kötelező. Anyagi tekintetben nem lehetne-e jutalomban 

részesíteni elbúcsúzása alkalmából? 

 

Fonalka István képviselő: 

Korábbi esetekben, hogy jártunk el? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Volt amikor mindet, volt amikor csak a felét kapta meg a dolgozó. 

 

Megérkezik Ferenczi Zoltán képviselő. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Nagyon hosszú ideig itt dolgozott a nyugdíjba vonuló alkalmazott. Várnánk polgármester úr javaslatát 

is ez ügyben.  

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Döntéshez az alábbi javaslatom is hozzájárulhat. Novemberben kezdődne a felmentés, február 28-ig 

lenne helyette dolgozó közmunkában, de március 1-től szükség lenne főállású dajkára. 2015. június 

26-án töltené be a  nyugdíjkorhatárt. 2015-re 15 nap szabadság illeti meg, ez bruttó 85.000 Ft lenne.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Koncz Józsefné hogy ment el? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

8 hónap felmentési idő volt, a felét kapta meg. Ez a dolgozó 28 éves munkaviszonnyal megy el. Az 

előző nyugdíjba vonuló dolgozónál kötelező volt a jubileumi jutalom kifizetése.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Utána néztem a jogszabályoknak. 2015. 06. 25. azaz időpont, amikor nyugdíjba mehet a dolgozó. A 

kérelmet az előírásoknak megfelelően beadta. A felmentési idő december 26-tól június 26-ig tart. A 

testület javaslatot tehet, de én döntök benne. Javaslatom. december 31-ig dolgozik, januárban kiveszi a 



2015. évi szabadságát, a 15 napot, és utána kiadjuk a felmentési időt, mely 5 hónap. A testület hogy 

látja ezt a javaslatot? 

 

Bódi Elek képviselő: 

A felét ki kell adni, az 3,5 hónap.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én 5 hónapot javasoltam. Amikor ténylegesen nyugdíjba megy, akkor visszatérhetünk a jutalmazására. 

Aki ennyit dolgozik megérdemli, de később térünk vissza rá.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Én javaslom, hogy mind a 7 hónap felmentési időt adjuk meg.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Akkor a szabadságát is ki kell fizetni. Szerintem teljesen jó, így akkor decemberig dolgozik, januárban 

kiveszi a szabadságát, és elmegy a felmentésire.  

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Kap kedvezményt, hiszen a 3,5 hónap helyett 5 hónapot kap. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Köszönöm Gabriella, hogy eljöttél. 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Én köszönöm a képviselő testületnek, hogy az eltelt időszakban együtt működtünk, a további 

munkátokhoz sok sikert, és jó egészséget kívánok.  

 

Drabik Csabáné elhagyja az üléstermet.  

 

  

Tárgy /2.tsp/ Az önkormányzat 2014. évi I. féléves pénzügyi beszámolójáról 

   Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megkérem Jeremcsuk József képviselő urat, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

képviselő testületet a bizottság véleményéről, javaslatáról. 

 

Jeremcsuk József képviselő, pénzügyi bizottság elnöke: 

A bizottság megtárgyalta az I. féléves pénzügyi beszámolót, elfogadásra javasolja a képviselő 

testületnek.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért az önkormányzat 2014. évi I. féléves pénzügyi 

beszámolójának elfogadásával, kérem szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 
 

 

 



Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő testületének 

99/2014. (X.07.) számú határozata 

Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről 

szóló tájékoztató elfogadásáról. 

A Képviselő testület 

1.  A polgármester 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatója tudomásul 

veszi és elfogadja. 

2. A 2014. I. félévi tájékoztató számszaki adatait a következő mellékletek tartalmazzák: 

1.1. számú melléklet: Nagydobos Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

összevont mérlege 

1.2. számú melléklet: Nagydobos Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés kötelező 

feladatainak mérlege 

1.4. számú melléklet: Nagydobos Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés állami 

(államigazgatási) feladatok mérlege 

2.1. számú melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati 

szinten) 

2.2. számú melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati 

szinten) 

4. számú melléklet: Nagydobos Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az 

adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 

6. számú melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 

8. számú melléklet: Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, 

kiadásai, hozzájárulások 

9.1. számú melléklet: Nagydobos Község Önkormányzat 2014. I. félévi bevételeinek és 

kiadásainak pénzügyi mérlege 

9.2. számú melléklet: Nagydobos Község Polgármesteri Hivatal 2014. I. félévi bevételeinek 

és kiadásainak pénzügyi mérlege 

9.3. számú melléklet: Napközi Otthonos Óvoda 2014. I. félévi bevételeinek és kiadásainak 

pénzügyi mérlege 

 

 

 

 

 

Tárgy /3.tsp/ A mezőőrség beszámolója 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meghívtam erre a napirendi pontra a mezőőröket, sajnos Fazekas Norbert egyéb elfoglaltság 

miatt nem tudott eljönni. Köszöntöm Nagy Tibort, és Poór Zsoltot. Közel egy éve működik a 

mezőőrség, mondjátok el a tapasztalataitokat és ezek szerint dönt a testület a továbbiakról. 

 

Nagy Tibor mezőőr: 

Csináljuk a munkánkat, dolgozunk, mostanában nem volt elfogás, de most már ismét 

mozgolódnak a határban.  



 

Kovács Gábor polgármester: 

Hogyan jellemeznétek az elmúlt egy évet? 

 

Nagy Tibor mezőőr: 

Nincs az a nagy járkálás a határban, a jelenlétünk szerintünk visszatartja azokat az embereket, 

akik nem tisztességes szándékkal mennek ki. A rendőrség felé több feljelentést is tettünk. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ítéltek el valakit? 

 

Nagy Tibor mezőőr: 

Van akinek folyamatban van az eljárás, de olyan is van akit felmentettek.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A mezőőrségnek szerintetek van visszatartó ereje? 

 

Nagy Tibor mezőőr: 

Igen, sokan megveszik most már a fát, akik eddig ellopták. Lopni lopnak, de nem olyan 

mértékben, mint ezelőtt. A lopásokat teljesen megszüntetni nem fogjuk tudni soha.  

Kellett az eltelt időszak ahhoz, hogy kiderüljön, mennyit kapnak, akiket elfogunk és 

feljelentünk. Nem mernek úgy mozogni, mint annak előtte.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Október 8-án jár le a szerződésetek, ennek a testületnek kell dönteni benne? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, most kell döntenünk benne. Van-e kérdésetek? 

 

Nagy Tibor mezőőr? 

Amikor megalakult a mezőőrség hosszabb távra gondoltátok. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A rendőrségi és a lakossági visszajelzések nagyon pozitívak. A környéken az a mezőőrség 

működik a legjobban.  

 

Nagy Tibor mezőőr: 

Mi lesz a lovakkal? Egy kétkerekű bricskát csináltatni kellett volna. Jön a rossz idő, azzal 

jobban be lehetne járni a határt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meg fogjuk beszélni, hogy mi lesz a lóval. Eddig akármilyen lehetőséget felvetettünk, 

mindent elvetettetek. Van-e hozzászólás? 

 

Fonalka István képviselő: 

Én pozitív dolgokat hallottam a mezőőrségről, azoktól akik loptak. Meg kell tartani, tovább 

kell folytatni a mezőőrséget.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A mezőőrséget továbbra is fenntartjuk, 1 évre hosszabbítjuk meg a szerződésüket.  



Fazekas Sándor képviselő: 

Az állam is egy évre adja a támogatást? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Negyedévente adja, de ez rendelettől függ.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Azért mondtam, hogy lehetne hosszabb időre is kötni a szerződéseket. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mi van akkor, ha az állam 1 év múlva nem ad támogatást.? 

A történet működik, a gond ott van, ha határozatlan időre kötjük a szerződést, ha gond van 

például nem megfelelő munkavégzéskor, nehezebb kilépni belőle.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Az önkormányzatnak is érdeke, hogy legyen mezőőrség.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ezelőtt is érdeke lett volna az önkormányzatnak a mezőőrség. Mi van, ha nem ad pénzt az 

állam, melyik önkormányzat tudná fenntartani a mezőőrséget? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Félreértés ne essék, nem akarjuk a mezőőrséget megszüntetni, szükség van rá.  

 

Nagy Tibor mezőőr: 

Ehhez a kevés pénzhez nem lehetne hozzátenni valami veszélyességi pótlékot? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az új testület majd ebben dönt, és attól is függ, hogy a gazdák, hogy fognak fizetni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Köszönöm a beszámolót, további jó munkát kívánok nektek.  

Aki egyetért azzal, hogy a mezőőrök alkalmazását újabb egy évvel meghosszabbítsuk, kérem 

szavazzon.  

 

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

határozatot hozta: 

 
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

100/2014. (X.07.)  KT. számú határozata 

 

A mezőőrségről 

 

A képviselő testület  

 

A mezőőrség jelenlegi működésével elégedett, ezért további egy évre 

2015. október 7-ig meghosszabbítja annak működését.  

 

Határidő: azonnali 

Felelős: polgármester 



 

 

 
Tárgy /4.tsp/ Fazekas Györgyné kérelme 

   Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A kérelmet mindenki átolvasta, Fazekas Györgyné 10 %-os bérkiegészítést kér. Várom a 

hozzászólásokat, javaslatokat.  

 

Fonalka István képviselő: 

Hasonló munkakörben dolgozók mennyit kaptak? 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Az óvodánál 5 %-os bérkiegészítést kaptak a dolgozók, de Ági és a mezőőrök azért maradtak 

ki az akkor emelésből, mivel csak január 1-től kerültek át hozzánk. A költségvetés 

tárgyalásakor megbeszéltük, hogy a következő évben ők is fognak béremelést kapni. Ez volt a   

testület döntése. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Amikor segítséget kérünk, akkor mindenkinek kellene az Ági segítsége, de a béremeléskor 

senki nem gondol rá.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

A bértábla szerint van besorolva, de őneki csak a 8 általános iskolai végzettsége van, azért 

kevesebb a bére, mint a többieknek.  

 

Bódi Elek képviselő: 

10 %-os béremelést kér, ezen nem kellene görcsölni. 26 éve itt dolgozik, és úgy kezeljük, 

mint aki most került ide.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Én azért kérdezem, hogy a többi szakács mennyit kapott. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Miért ne adjunk neki közel annyit, mint az óvodai dolgozóknak. Ildikó, van ennek valamilyen 

hátránya, akadálya? 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Nincs, de besorolás alapján nem adhatunk neki többet, de a testület dönthet úgy, hogy ad más 

jogcímen. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Két élű a dolog, hiszen  nincs végzettsége, és így is megkaphatja a magasabb bért.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Úgy beszélünk róla, mintha 100.000 Ft-ról beszélnénk.  

 

 

 



Kovács Gábor polgármester: 

Ezt meg kell beszélni. Ha odaadjuk, akkor a szakácsok is jöhetnek, hogy nem kell hozzá 

végzettség, úgyis jár magasabb bér.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ők megkapták a bérkiegészítést, és a táskában is hazaviszik. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Akkor kapja meg a szakácsok bérét, a minimálbért a 118.000.-Ft-ot. 

 

Fekete László képviselő: 

Akkor végezzen el egy iskolát, hiszen azért kap kevesebbet, mivel nincs végzettsége.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy Fazekas Györgyné bérét kiegészítsük a minimálbérre, kérem 

szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

101/2014. (X.07.)  KT. számú határozata 

 

Fazekas Györgyné bérkiegészítéséről 

 

A képviselő testület 

 

Fazekas Györgyné 4823. Nagydobos, Jókai u. 18. szám alatti lakos 

illetményét szakmunkás minimálbérre egészíti ki. 

 

Határidő: 2014.11.01. 

Felelős: polgármester 

 
Tárgy /5.tsp/ Polgári Miklósné kérelme 

   Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Polgári Miklósné előtt van a Munkácsy utcában a közkút megnyitva, és őneki ezzel van 

problémája a kérelemben foglaltak szerint. Nem tudom, hogy mi lenne rá a jó megoldás.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Azok a kutak, melyek jelenleg nyitva vannak a községben, a törvény szerint nyitva kell lenni.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Borzasztó állapotok vannak Polgáriné előtt. Állandóan nyitva hagyják a csapot, kocsit 

mosnak. Szerintem, csak az utca legelején lenne jó ez a kút. 

 

Fekete László képviselő: 

Beköttetném azoknak, akiknek nincs vezetékes víz.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 



Ha nem jönne olyan erővel a víz, az is megoldás lehetne. 

 

Kovás Gábor polgármester: 

Erről már korábban is szó, nem lehet szabályozni, sem úgy működtetni, hogy szakaszosan 

folyjon.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Akiknek nincs bekötve, azokkal fizettetnék 2000-3000 Ft-ot havonta. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azoknak, akiknek nincs bekötve, január 1-től talajterhelési díjat fog kelleni fizetni, és ez az 

önkormányzat bevétele lesz.  

A jövő évtől indul a szennyvíztelep bővítése.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A közkutakat, ha elromlik, kinek kell javíttatni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az önkormányzatnak.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Mit tudunk válaszolni a kérelemre? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nincs más lehetőség, másik kutat kell megnyitni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Korábban a másik kút volt megnyitva, és ugyan ez volt a probléma, ezért lett ez  megnyitva.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Meg kell próbálni áthelyezni az út elejére a közkutat, ez lehet megoldás a problémára  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Felvesszük a közművel a kapcsolatot, hogy arrébb lehet-e helyezni, vagy nem. 

 

Fonalka István képviselő: 

Törvényesen van-e olyan lehetőség, hogy az ivóvíz bekötésének díját a lakásfenntartási 

támogatásból levonja az önkormányzat? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Amire kéri az ügyfél, arra lehet csak utalni a támogatást.  

 

Ferenczi Zoltán  képviselő: 

Tegye át a kutat a TRV ZRT. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy kezdeményezzük a közkút áthelyezését az utca elejére a TRV Zrt-

nél, kérem szavazzon. 

 



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

határozatot hozta: 

 

 
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

102/2014. (X.07.)  KT. számú határozata 

 

Polgári Miklósné kérelméről 

 

A képviselő testület  

 

A Polgári Miklósné kérelmét megvizsgálta, és a Munkácsy u. 11. szám 

előtti közkút áthelyezését kezdeményezi a Munkácsy utca elejére.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Tárgy /6.tsp/ Tisza-Szamos menti Közműszolgáltató Kft elbirtoklási ügye 

   Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tavasszal hoztunk egy határozatot, hogy elismertük a tulajdonjogot, de kell egy megállapodást 

kötnünk.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az, hogy megvegyék, eszükbe sem jutott. 

 

Kovács Gábor: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki elfogadja a megállapodás tervezetet, kérem 

szavazzon.  

 

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

határozatot hozta: 

 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

103/2014. (X. 07.)  KT. számú határozata 

 

Tulajdonosi hozzájárulás a fehérgyarmati 905 hrsz. alatti ingatlan elbirtoklás jogcímén 

történő megszerzéséhez 
 

A képviselő testület 

 

1.) Mint a fehérgyarmati 905. hrsz. alatt felvett, 2267 m2 területű, kivett irodaház 

megjelölésű, természetben Fehérgyarmat, Bocskai u. 3-1. sz. alatt található 

belterületi ingatlan 16/6000-ed részilletőségét a Tisza-Szamosmenti 

Közműszolgáltató Kft. (4900. Fehérgyarmat, Bocskai u. 4. sz. ) írásba foglalt 

megállapodás alapján elbirtoklás jogcímén megszerezze és arra tulajdonjogát az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse. 



 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az írásbeli 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 
Tárgy /7.tsp/ Egyebek 

Az egyebek napirendi pontban nem hangzott el kérdés, felvetés. 

 

 

 

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

 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 

Jeremcsuk József        Fonalka István 

     jegyzőkönyv - hitelesítők 


