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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. február 18-án    

megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

Ferenczi Zoltán képviselő 

    Giczei István képviselő 

    Székelyné Mester Mária képviselő     

    

    Dr. Horváth László  jegyző 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről távolmaradt Fekete László képviselő. 

 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Székelyné Mester Mária és Fazekas Sándor képviselőket jegyzőkönyv 

hitelesítőnek kijelöli.  

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének módosítására. Javasolja 1. napirendi pontnak 

felvenni a Sportöltöző közbeszerzési eljárási ügyét, 2.napirend a 2015. évi költségvetés megtárgyalása 

3. napirend az Egyebek.  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

13/2015. (II.18.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

 

1. Sportöltöző közbeszerzési eljárási ügye 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2. 2015. évi költségvetés megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3. Egyebek 

 

 

 

 

 

 



Tárgy /1.tsp/ Sportöltöző közbeszerzési eljárási ügye 

   Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Köszöntöm Dr. Kiss Edit ügyvédnőt, akit megbíztunk a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. 

Megkérem, hogy tájékoztasson bennünket a közbeszerzési eljárásról, illetve javaslatáról. 

 

Dr. Kiss Edit ügyvédnő: 

Köszönöm a szót polgármester úr. Röviden magamról: 16 éve foglalkozom polgári joggal, 6 éve a 

közbeszerzési területtel, ezen belül építési beruházási területtel elsősorban. Közbeszerzésnél első 

szempont az eljárási forma kiválasztása. Röviden elmondanám a menetét, lépéseit.  

Két eljárási típus alkalmazható: 

- nyílt, ennél 45 nap az ajánlattételi határidő 

- 3 ajánlattevős, itt 15 nap az ajánlattételi határidő. 

A belső eljárási határidőket az adott projekt és a közbeszerzési tanácsadó határozza meg. Mindkét 

eljárásnál meg kell határozni a bontás idejét. Hiánypótlási határidőt kell meghatározni. A 

leggyakrabban előforduló hibatípusok: - nagyon rövid ajánlat, - hatóság, bank közbenjárása szükséges, 

- formai hiba. Ezután a tárgyalásos eljárás következik. Az értékelési szempontokat meg kell határozni. 

A súlyszámok alkalmazásánál nem az árban legkedvezőbb ajánlatot tevő jön ki győztesen.  

Mindkét formánál a legalacsonyabb ár adja a fő szempontot. Ha a projekt befejezésének határideje 

2015. december 31-e, akkor a műszaki átadásnak október 15-ig meg kell lenni, mivel ezután nagyon 

sok teendő van még.  

A tárgyalást azért javasoljuk, hogy megismerjék egymás ajánlatát. Ha a benyújtott legalacsonyabb és 

legmagasabb ajánlat között 25 %-nál nagyobb különbség van, akkor nyilatkoztatni kell őket.  

a 3 ajánlattevősnél 3 ajánlatot kell bekérni. A tervdokumentációnál felmerülnek kérdések, pl. ha 

kimarad egy tétel és azt észreveszik, vissza kell vonni a felhívást, és hirdetményt kell közzé tenni.  

A 3 ajánlattevősnél egyszerűbb, nincs visszavonás, és újra kiírási szabály. Én a 3 ajánlattevős modellt 

javaslom ennél a közbeszerzésnél. Júniustól új közbeszerzési törvény fog életbe lépni, a 3 ajánlattevős 

modellnél 150 millió Ft-ról 300 millió Ft-ra emelik a beruházás értékét.  

Ennyit gondoltam a testület elé tárni, van-e kérdés, észrevétel az eljárásokkal kapcsolatban? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő:  

Ha december 31-ig nem jön össze a beruházás, lehet-e hosszabbítást kérni? 

 

Dr. Kiss Edit ügyvédnő: 

Ebben az esetben előre nem látható körülményeket, okokat kell felsorakoztatni. (pl. régészeti 

feltárásokat), a hosszabbítást a minisztériumtól kell kérni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Időjárás lehet-e indok, ha novemberben vagy decemberben az eső, vagy a fagy miatt nem tudjuk a 

projektet befejezni? 

 

Dr. Kiss Edit ügyvéd: 

Nagyon rendkívüli időjárásnak kell lenni, hogy erre lehessen hivatkozni, de mint már mondtam 

október közepéig meg kell lenni a műszaki átadásnak.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Választ kaptam az ügyvédnőtől a tájékoztatójából, mindenképpen közbeszerzéssel kell megvalósítani a 

projektet. A bürokrácia dolgozik. Mennyire köti azt, aki megnyeri a beruházást, a határidő? 

 

Dr. Kiss Edit ügyvédnő: 

Mi fogjuk meghatározni a fizetési időket, köti őket a határidő teljesítése.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha nem végzi el határidőben, anyagilag vállaljon felelősséget.  



 

Dr. Kiss Edit ügyvédnő: 

Garanciák vannak. Mit értünk anyagi felelősségen? Kötbérezünk, ill. a jótállási idő fennállásáig a 

letétbe helyezett összeget nem vehetik le.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A jótállással kapcsolatban remélem nem járunk úgy, mint az óvodánál, fel fogjuk hatalmazni a 

polgármestert, hogy ilyen esetben eljárjon.  

 

Dr. Kiss Edit ügyvéd: 

A jótállási idő 24-36 hónap.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Mikor kell a 20 milliót kifizetni? 

 

Dr. Kiss Edit ügyvéd: 

Előleget kell fizetni, ez jogszabályi kötelezettség, de az önkormányzat, a megrendelő dönti el a fizetési 

időszakokat. Ha az ajánlattevő megjelöl 10 % fölötti alvállalkozót, akkor az önkormányzat  nem 

fizethet a fővállalkozónak. (szállítói finanszírozás)  

 

Bódi Elek képviselő: 

Köszönöm, ennyi kérdésem volt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

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

szavazzon. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

14/2015. (II.18.)  KT. számú határozata 

 

A „Sportöltöző építése az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra –

fejlesztés megvalósítása érdekében” – pályázat közbeszerzési eljárásának 

megindításáról 
 

 

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Sportöltöző 

építése az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra –fejlesztés megvalósítása 

érdekében” – tárgyban bonyolítandó közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az „Sportöltöző építése az óvodai, 

iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra –fejlesztés megvalósítása érdekében” – tárgyban 

bonyolítandó közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény - 

119.§- ára figyelemmel,- a 122.§ (7) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás keretében folytassa le, melynek állásáról, eredményéről adjon 

tájékoztatást a Képviselő- Testület a soron következő ülésén.  



 

Felelős: Kovács Gábor polgármester 

Határidő: 2015. február 18. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megköszönöm ügyvédnőnek a részletes tájékoztatást. 

 

Dr. Kiss Edit ügyvédnő elhagyja az üléstermet. 

 

 

Tárgy /2.tsp/ 2015. évi költségvetés megtárgyalása 

  Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megkérem Fazekas Sándort, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő testületet a 

bizottság véleményéről, javaslatáról. 

 

Fazekas Sándor pénzügyi bizottság elnöke: 

Ami az előző testületi ülésen felvetődött, azok most beépítésre kerültek a költségvetésbe. A 

bevételeknél a 3 millió Ft az uborka értékesítéséből, és 2 millió Ft a mezőőri járulékból. A kiadási 

oldalon az 500 ezer Ft a faluközpont tervének elkészítésére. A bizottság támogatást javasolt a 

nyugdíjasklubnak, a férfikórusnak, és az egyházaknak. Ezeket is bele kellene tenni a tervezetbe. A 

hölgyeknél tornaklub alakult, a későbbiekben ezt is lehetne támogatni.  

 

Giczei István képviselő: 

A férfikórusnak mellényre kellene ez a támogatás. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Be van jegyezve a kórus? 

 

Giczei István képviselő: 

Nincs. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

El kell indítani a bejegyzését. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Én is felírtam a nyugdíjasok támogatását, tavaly 50.000 Ft-ot kaptak, nem tudom miért, mert nem 

annyit szavaztunk meg, de a 10.000 Ft-ot havi szinten rá lehet szánni. Én tavaly is 120.000 Ft-ot 

javasoltam, el is csodálkoztam, hogy 50.000 Ft-ot kaptak. Örülök, hogy elindult a torna, jó ötletnek 

tartom, szerintem fogom is támogatni. A férfikórust nem fogom támogatni, tegyenek le előbb valamit 

az asztalra. Örülök, hogy be van tervezve 2 millió Ft a mezőőri járulékból. Egyéb díjakra van 

betervezve összeg, Ildikó mit takar ez? 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Ha a normatívákból van visszafizetési kötelezettség, azt ide tervezzük.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Így már értem. Egyéb önkormányzati eseti pénzellátásnál a görög egyház nincs eltévesztve? Tavaly is 

ők kapták a támogatást.  

 



Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

De véletlenül maradt ott a görög, le kell húzni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A szociális támogatásoknál meglévő 16 millió Ft-ot nagyon jól el lehetne  használni, azoknak is akik 

megérdemlik.  

A könyvtárnál 860.000 Ft van beírva. Nem tudom, ha a polgármesteri hivatal átköltözik a 

gyógyszertárba, a könyvtár nem kerülhetni át ide valamelyik helyiségbe, illetve közmunkában nem 

lehetne-e felvenni könyvtárost. Kiss Árpinak a megbízási díj kerül ennyi összegbe.    

 

Székelyné Mester Mária: 

Áthoznád az iskolából a könyvtárat? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Egy részét. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Igazad van, jobban hozzáférne mindenki.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem lehet közmunkában megoldani a könyvtárost. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Én sokallom a bért.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kiss Árpi kevesli. A könyvtárra normatívát kapunk, az fedezi.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Költségvetés tervezet óvoda. Munkáltatói döntésen alapuló tételek, ez kötelező? 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos? 

Tavaly 5 %-ot javasolt a képviselő testület, 2 főnek 10 %-ot, ez maradt benne minden dolgozónak.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Jubileumi jutalom 800.000 Ft is nagyon sok. Megkapják a fizetést, nem értek vele egyet, de tudom 

kötelező. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Fentről le is jön ez az összeg? 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Ilyen címszóval nem, de az óvodának is lejön a normatíva, és ez is benne van.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A közalkalmazotti bértáblában, hogy vannak a kategóriák? Az óvodavezetőnél is megvannak a soros 

lépések, mikor jogosult, hogy egy kategóriával feljebb ugorjon, most január 1-től vagy 2016. január 1-

től? 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Gabriella kérte, hogy egy évvel hamarabb léphessen, mivel korábban nem lett megadva, ez most 

kiegyenlíti azt, ami nem lett megadva.  

 

 

 



Bódi Elek képviselő: 

Akkor egy évvel hamarabb adjuk meg.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem, mivel egy évvel korábban meg kellett volna adni, és ezt most pótoljuk. Most van egyenesben. 

 

Bódi Elek képviselő:  

Igen, adunk mindenkinek mindent, de mi a saját anyagainkkal felelünk az önkormányzat 

költségvetéséért.  

Dologi kiadások: gáz-energia szolgáltatás: 33.000 Ft/hó. Ez biztosan nem annyi, de ez nem oldódik 

meg addig, míg a konyha nincs leválasztva az óvodától. 

Nyersanyagnorma, közétkeztetés: El fog kelleni gondolkodni a nyersanyagnorma emelésén is. 

Valószínű, ez is belejátszik abba, hogy mínuszos az óvoda. 

Bevételek: intézményi ellátási díjakra be van írva az összeg + még az ingyen étkezők, mert van ilyen, 

ezek is költséget jelentenek.  

Az óvoda  konyha – 5 millió Ft-ra van betervezve. Meg fogom szavazni a költségvetést úgy, hogy a 

mínusz 5 milliót átszervezéssel, vagy valamilyen formában meg fogjuk oldani. Nem szavazom meg 

azt, hogy 5 millió Ft veszteséget termeljen a konyha. 

Ha az óvodánál és a konyhán dolgozó közmunkások munkabérét is odavesszük, akkor nagyon 

megemeli a kiadási oldalt.  

Jelen pillanatban ezt láttam, mondjátok el ti is a véleményeteket.  

 

Ildikó le a kalappal előtted, megcsináltad, bízom benne, de el kell gondolkodni a mínuszos tételeken. 

Javaslom félévkor térjünk vissza rá, hogyan lehetne csökkenteni a mínuszt.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A 3. oldal egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás nem 600.000 Ft maradt, itt 1 millió van 

betervezve első lakáshoz jutók támogatására. Mennyi maradt a végleges? 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

16 millió Ft van egyéb szociális támogatásra, így is kereten belül maradunk, de döntsétek el ti, hogy 

600 ezer Ft legyen vagy 1 millió Ft.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Én javaslom, emeljük fel 1 millió Ft-ra. Tavaly is kifizetésre került a 600.000 Ft. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Sanyi a szocpol miatt gondolta, hogy több kérelmező lesz.  

 

Kovács Gábor polgármester 

A kettős támogatást ki lehet zárni, a rendeletet így kell meghozni, hogy ezt kizárja. Maradhat a 

600.000 Ft is. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ezek keretszámok, lehetőség van átcsoportosításra? 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Igen, van rá lehetőség.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Mi a különbség, ha most betervezed? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha valamire fog kelleni, akkor az 1 millióból kell átcsoportosítani. 

 



Kovács Gábor polgármester: 

Igen, jobb 600.000 Ft-ra tervezni. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Jó, maradjon 600.000 Ft.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Közművelődési bevétel nincs tervezve? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

600.000 Ft van betervezve. 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Igen, a bérlet és lízingdíjnál van a 600.000 Ft betervezve. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Iskolai étkeztetés dologi kiadás: egyik oldalon 150 fő, a másik oldalon 153 fő van. Miért van ez a 

különbség? 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Megnézzük, mi okozza az eltérést. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A nyugdíjasok én is javaslom a havi 10.000 Ft támogatást, én sem 50.000 Ft támogatásra emlékszem 

az előző évre.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Erős túlzás, hogy csak 50 ezer Ft-ot kapta, mindenhová mi vittük el őket, soha nem kellett fizetni érte, 

és ez szerintem jóval többe került mint 50.000 Ft. Most megszavazhatunk nekik 10.000 Ft/hó összeget, 

de ezentúl is nekünk fog kelleni vinni őket. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A férfikórust is fogod vinni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. István javaslom, hogy a férfikórus bejegyzését indítsátok el. Bele kellene foglalni egy keretbe, 

ezután én leszek az első, aki meg fogja szavazni a támogatást. Elég, ha azt mondod, hogy 

elindítottátok a folyamatot, már van miről beszélnünk. Én bármiben támogatlak benneteket. A 

településnek jó, és kell is egy ilyen kórus. Nézzétek meg mibe kerül a mellény, és én megveszem 

nektek.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A polgárőrség támogatása benne van a költségvetésben? 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Így konkrétan nincs benne. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A tavalyi évhez hasonlóan, most is kapnak havonta 40 liter üzemanyagot. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Én mondtam Ildikónak, hogy szerettem volna látni összehasonlítási alapot, így nincs mihez 

viszonyítani a költségvetés tervezetet, én ezt hiányolom. Kellett volna látni az előző évet. 

 

 



Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Ezt még most nem lehet, nagyon nyers adat van még a 2014. évről. Ez minden évben így van, a 

beszámolót, zárszámadást megelőzi adott év költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ezért javasoltam a nyugdíjasklubnak betervezni a támogatást, mert ha kimarad, akkor hiába fognak 

kérni júniusban, nem volt a költségvetésben. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Elég lesz a tökfesztiválra ez az összeg? 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Nem. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Tavaly mennyibe volt? 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Pontos kimutatás nincs, de jóval többe került.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Bevétel is van tervezve, úgy már annyi lesz.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

El szeretném még mondani, hogy a kultúrházhoz 1 fő bérét a hivataltól, mivel erre kötött felhasználású 

támogatást kapunk. A hivatalhoz áttettem egy főt az önkormányzattól. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A közművelődésre kapunk támogatást, ezért vettünk tavaly is székeket. Most Puskárnénak a bérét 

tettük oda. Város és községgazdálkodásról Anitát áttettük. Év elején én tévesztettem Anita 

szerződésének meghosszabbítását, bérezését, tavaly munkatörvénykönyves volt, most javaslom, hogy 

tegyük át köztisztviselőnek. Változtassuk meg a korábbi döntésünket. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Miben különbözik a kettő, mibe fáj ez nekünk? 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Abban különbözik, hogy itt köztisztviselői besorolást kap, és ahogy vállalta egy évvel ezelőtt a 

mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzése is folyamatban van, év végén végezni fog.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mindenképpen dönteni kellene, mert a szerződése Anitának lejár holnap, ezért az új szerződést meg 

kell kötni. Ildikó számold ki mennyi plusz költség ez így.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Pontosan nem tudom megmondani, de a kötelező minimálbért kapja ő is, és erre jön pluszban a 30 % 

teljesítményértékelés. A normatívában 600 000 Ft a különbség, és ebben minden benne van.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha jól emlékszem azért is lett egy fő felvéve, hogy KHT-t alakítunk, és ő fogja végezni a könyvelését.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem csak arra lett felvéve, hanem ha úgy döntünk, hogy KHT lesz, akkor azt is fogja csinálni.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 



A járáshoz 1 fő a pénzügyről ment be, ezt a feladatot 1 fő nem tudja elvégezni, ez képtelenség. Ezt 

magam nem tudom elvégezni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem is arról van szó, hogy rúgjuk ki.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Egy fő nem tudja ellátni a pénzügyi feladatokat, a közmunkás kevés feladatot tud elvégezni ezen a 

területen, mindenképpen kell még ez az egy létszám. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Javaslom a testület felé, hogy köztisztviselőként alkalmazzuk Anitát a továbbiakban, ez éves szinten + 

400-500 ezer Ft.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Plusz a cafetéria.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Igen az kötelező, 200.000 Ft/év.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Akkor ez még pluszként fog szerepelni a költségvetésben, módosítani kell.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Nem, mivel már így van tervezve. Anita nagyon jól dolgozik, nagyon meg vagyok vele elégedve.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Teljes munkát végez, lehet rá pakolni feladatokat. Tavaly is így kalkuláltunk, de sajnos én 

tévesztettem el a korábbi tárgyaláskor. 

 

Van-e még kérdés, hozzászólás? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Érintettség miatt tartózkodással szavazok. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy Ferenczi Anitát köztisztviselőnek soroljuk be, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

15/2015. (II.18.)  KT. számú határozata 

 

Ferenczi Anita kinevezéséről 

 

A képviselő testület 

 

Ferenczi Anita 4823. Nagydobos, Árpád u. 1. szám alatti lakost köztisztviselőnek 

kinevezi határozatlan időre. 

 

Ezzel egyidejűleg a 3/2015. (I.08.)  KT. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnali 

Felelős: polgármester 



 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Támogatás: civil szervezeteknek 400.000 Ft legyen? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha úgy szerepel, mint civil szervezetnek támogatás, mindenki fogja kérni. El kell dönteni, hogy 

milyen formában fogják tudni lehívni a pénzt. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Azért gondoltam egy keretösszegre, mivel most is itt van az egyház kérelme.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A nyugdíjasklubnak most is 10.000 Ft/hó legyen. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Akkor legyen a nyugdíjasklubnak 120.000 Ft támogatás, és ezen felül egy keretösszeg a civil 

szervezeteknek.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Valószínűleg az fog bejönni, amit polgármester úr mond, többen fogják kérni a támogatást, az angol 

tábort is jónak tartom, a református egyház kérelmét is, inkább ezeket, mint a fürdőszoba felújítását. 

Adjanak be kérelmet, és a képviselő testület majd elbírálja.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

A baptisták által szervezett angol tábor magas színvonalú volt.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Akkor pontosítsunk: első lakáshoz jutók támogatására 600. 000 Ft-ot, a nyugdíjasklubnak 120.000 Ft-

ot és civilszervezeteknek 400.000 Ft támogatást tervezünk a költségvetésben.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Nincs napra kész jogi adatbázis az önkormányzatnak, az adósságrendezéskor a magyar közlöny 

rendelését meg kellett szüntetni. Jó lenne ezt is betervezni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meg kell nézni mennyibe kerül. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Királyné Valikának be lett tervezve 100.000 Ft jubileumi jutalom, eddig mindenki megkapta az egy 

havi bérét jutalomként, aki nyugdíjba ment.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Az óvodánál is beírattam Gabriellával a 100.000 Ft-ot nyugdíjba vonuló dolgozónak. Egységesen van 

betervezve mindkét dolgozónak. Ha Valikának változtatunk, akkor az óvodában is kell, egyformán 

kell adni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ildikó nézd meg a következő ülésre, hogy mennyibe van az 1 havi bér járulékokkal együtt, mindkét 

dolgozónak.  

 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, megköszönöm Ildikónak a részvételt. 

 

 

 

 



Tárgy /3.tsp/ Egyebek 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A romák kérelmével nem fogunk most foglalkozni, majd a rendes testületi ülésen, az március 5-én 

lesz, arra meghívjuk őket. Pénteken lesz nekik ülés, melyre minden képviselő testületi tagot 

meghívtak, én nem tudok részt venni. Valaki el tud menni? 

 

A képviselő testület döntése alapján, tájékoztatják a cigány nemzetiségi önkormányzatot, hogy nem 

vesznek részt az ülésükön, de a március 5-i ülésre meghívják őket.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A református egyház beadványát megkapta mindenki. Mi a javaslat? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Én 3.000 Ft-ot javaslok gyerekenként, ez napi 1.000 Ft, a baptistákat is így támogattuk.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Kocsit most nem kértek? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem, mert többen mennek, és másképpen oldják meg, autóbuszt béreltek. Most fizetniük kell a fűtés 

költségét is. Szerintem is jó az Elek által javasolt 3.000 Ft gyerekenként. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én is támogatom a javaslatot, minden évben szervez programokat a gyerekeknek. 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a református egyház kérelmét gyerekenként 3.000 Ft összeggel támogassuk, 

kérem szavazzon.  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

16/2015. (II.18.)  KT. számú határozata 

 

A református egyház kérelméről 

 

A képviselő testület 

 

A református egyház kérelmét jóváhagyja, és gyerekenként 3.000 Ft támogatást 

biztosít. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester  

 

   

Bódi Elek képviselő: 

Utána jártam a kutyakérdésnek.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Elnézést, hogy szavadba vágok, a rendőrség részéről felmerült egy javaslat, melynek utána fogok járni.  

 

 



Bódi Elek képviselő: 

Van egy hölgy, aki eb rendészeti telepet tart fent, beszéltem vele, holnap bővebben el fogja mondani a 

dolgokat. Remélem megoldást találunk erre a problémára.  

Jóni Miklósnak a Dózsa Gy. utcára ki kell küldeni egy figyelmeztetést, mert  a lakosokat megtámadja 

a kutyája. Nem mernek ott jönni az emberek.  

Közterületen történő árusításból mennyi összeg jött be? Ez sincs beszedve.  

A postánál rengeteg szemét van. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nekem is jelezték, hogy sok ott a szemét, állítólag Darabiné dobálja át.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Több idős néni kérdezi, hogy a református egyháznál miért nem kell fizetni a szociális gondozásért. 

Mónikát fel fogom hívni, hogy tisztelendő úr adjon választ erre a kérdésre.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Jóni Miklós nagyon gyorsan hajt az óvoda utcájában, nem lehetne-e egy fekvőrendőrt letenni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megkérdezem, hogy mibe kerül. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Egyet tenni kellene az iskola bejáratához, egyet pedig az óvoda bejáratához.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

3 méter szélesen lehetne betont önteni, az is jó megoldás lenne. Kérek mindkét javaslatra árajánlatot.  

A jövő héten kedden rendkívüli ülést fogunk tartani a szociális rendelet-tervezetet kell megtárgyalni. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Kapunk előtte valamit a szoc. rendeletről? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Leghamarabb hétfőn tudunk kiküldeni tervezetet.  

 

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

 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 

 

Fazekas Sándor      Székelyné Mester Mária 

                      

jegyzőkönyv - hitelesítők 


