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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2016. június 23-án  16 óra 30 

perckor megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek 

   Fazekas Sándor képviselő 

    Giczei István képviselő 

     

     Dr. Horváth László  jegyző 

    Drabik Csabáné pénzügyi bizottsági tag 

  

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távol maradt Ferenczi Zoltán, Fekete 

László és Székelyné Mester Mária települési képviselő. 

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja felvenni 5. napirendi pontnak az Élhetőbb 

Nagydobosért Egyesület beadványát. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

65/2016. (VI.23.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

  

 
 

1) Előterjesztés: Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2015. évi munkájáról 

      Előterjesztő: Czeglédi Tünde családgondozó 

 

2) Előterjesztés: Óvoda nevelési munkatervének beszámolója 

      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3) Előterjesztés: A református egyház kérelme 

      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

4) Előterjesztés: Kamerarendszer kiépítése az állattartó telepen 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

5) Előterjesztés: Az Élhetőbb Nagydobosért Egyesület beadványa 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 
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6) Előterjesztés: A TRV Zrt. beszámolója a 2015. évi üzemeltetési tevékenységéről 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

7) Egyebek 

 

 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2015. évi munkájáról 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ceglédi Tünde gyermekjóléti szolgálat vezető  nem tud itt lenni. A beszámolót mindenki megkapta, de 

ha bárkinek kérdése van ezzel kapcsolatban, akkor Tünde a következő ülésre eljön és válaszol a 

felmerülő kérdésekre.  

 

Fazekas Sándor  képviselő: 

Minden részletesen le van írva a beszámolóban, elfogadásra javaslom.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért a gyermekjóléti szolgálat beszámolójának elfogadásával, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

 Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

66/2016. (VI.23.)  KT. számú határozata 

 

Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2015. évi munkájáról 

 

A képviselő testület 

 

Változatlan formában az előterjesztés szerint elfogadja a gyermekjóléti szolgálat 

2015. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnali 

 

 

Tárgy /2.tsp/ Óvoda nevelési munkatervének beszámolója 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Részletes beszámoló, egy kérdésem van Gabriellához, hogy a nagy értékű számítógép be van tervezve 

a költségvetésbe? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Igen, be van tervezve. A konyhán is sok mindent fel kellene újítani. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, ezzel egyetértek.  

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 
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Borzasztó körülmények között dolgoznak ott a dolgozók. Nincs megoldva a szellőzés, nagyon nagy a 

gőz. Tavaly nyáron is fel lett méretve a páraelszívó beszerzése, de a beszerelés nem valósult meg.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Most ismét lesz kiírva pályázat a konyha felújítására, beadjuk, hátha nyer. Ha nem, akkor a szellőzés 

részét saját erőből meg kell oldani. Ennek az előzetes költsége 1 millió Ft volt.  

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Nagyon nagy szükség lenne rá. A berendezések is cserére szorulnak, de a szellőzést kellene megoldani 

mielőbb. Védőitalt lehetne folyamatosan biztosítani a konyhán dolgozóknak ebben a hőségben? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, lehet. 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Részletesen kitértem mindenre a beszámolóban, de ha valamit bővebben szeretnétek tudni 

kérdezzetek. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Átolvastam, részletes a beszámoló Felhívtad a figyelmet a hiányosságokra. Komplett felújítást 

önerőből nem tudjuk megoldani.  

Ha jól hallottam a nyári ételkiosztást a családsegítőnél oldják meg. Az rendben van? Ott van az 

ebédlő, az erre a feladatra alkalmas lenne. 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Rendben van, hogy ott osztják, ahogy megérkezik az étel, 1 órán belül kiosztásra kerül. Erre 

vonatkozóan nem volt utasítás, ez nem a konyha, és nem a tálalókonyha feladata. Rekeszekben vannak 

az ételesek, és onnan osztják az igénylőknek ki.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az önkormányzatunknál még nem volt nyári étkeztetés, ebben az évben van először. Lehet, hogy 

merülnek fel ezzel kapcsolatban kérdések, de megoldjuk. Én nem tudtam, hogy nem a tálalóban 

osztják az ételt, de biztosan van valami oka. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A higiénia szempontjából célszerűbb lenne a tálalóban osztani.  

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

A nyári étkeztetés az önkormányzat és a családsegítő feladata. Ehhez az óvodának semmi köze. Az 

ételt 1 órán belül kiosztják. Erre vonatkozóan előírás nincs, a törvény csak azt írja elő, hogy a 

gyereknek x napra kell kiosztani. Zárt edényekben van az étel. Eddig sikeresen zajlott a kiosztás, nem 

volt probléma vele.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Még most indult a nyári étkeztetés, egy hét múlva már nagyobb tapasztalunk lesz, többet tudunk 

mondani. Az ebédlőben nincs ablak, ahonnan ki lehetne osztani.  

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

A házasságkötőnél van kiadóablak. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az az Ötyéé. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A jövőt illetően lehet csinálni az ebédlőben egy kiadó ablakot.  
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Kovács Gábor polgármester: 

Térjünk vissza a beszámolóhoz, Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Az ebédlő rendbetétele, edények vásárlása, ezek feltétlenül szükségesek lennének.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem szavazzon.  

 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a  következő határozatot 

hozta: 

 

  Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

67/2016. (VI.23.)  KT. számú határozata 

 

 

A képviselő testület  

 

  A Nagydobosi Szivárvány  Napközi Otthonos Óvoda 2015-2016.-os nevelési év  

  munkatervének beszámolóját változatlan formában elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Drabik Csabáné elhagyja az üléstermet.  

 

 

Tárgy /3.tsp/ Református Egyház kérelme 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tavaly 300 Ft/fő/nap volt a támogatás erre a célra, javaslatom ugyanez  most is.  

 

Bódi Elek képviselő: 

6 napra vonatkozna a támogatás, a 300 Ft/fő/nap szerintem reális.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a Református Egyház által szervezett nyári tábort 300 Ft/fő/nap összeggel 

támogassuk, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

  Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

68/2016. (VI.23.)  KT. számú határozata 

 

A Református Egyház kérelméről 

 

A képviselő testület  
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A Nagydobosi Református Egyházközség kérelmének helyt ad, és a gyermekhét 

keretében 300 Ft/fő/nap támogatást biztosít a résztvevőknek.  

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Tárgy /4.tsp/ Kamerarendszer kiépítése az állattartó telepen  

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tegnap kaptam meg az árajánlatot a kamerarendszer kiépítésére. Olexa János 419.735 Ft-os ajánlatot 

adott. Ez 4 db kamera kiépítését tartalmazza. A bejárat fölé 1, a épület mögé a fólia felé 1, az épület 

mellé jobb kéz felől 1 és az oszlopra kerülne kamera mely a térkövet is látná. A B.ÉP. SZOLG. Kft is 

adott árajánlatot 515.366.- Ft-ról. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Ennek a kamerarendszernek az elhelyezéséhez Janiék is adták a tippet? Mert az a cél, hogy minél 

nagyobb területet lásson be.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, így nagy területet fed le a kamera.   Javaslom a kedvezőbb ajánlatot tévő Olexa Jánost megbízni 

a kamerarendszer kiépítésével. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.  

 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

  Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

69/2016. (VI.23.)  KT. számú határozata 

 

Kamerarendszer kiépítése az állattartó telepen 
 

A képviselő testület 

 

  Az állattartó telepen történő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban Olexa  

  János árajánlatát fogadja el 419.735 Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Megérkeznek az Élhetőbb Nagydobosért Egyesület tagjai. 

 

Tárgy /5.tsp/ Az Élhetőbb Nagydobosért Egyesület beadványa 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm az egyesület tagjait. Kérlek benneteket, hogy pár szóban mutassátok be az 

egyesületet, mondjátok el terveiteket, illetve a beadványban leírtakat.  

 

Dr. Pálffyné Nagy Éva egyesületi tag: 

Az Élhetőbb Nagydobosért Egyesület bejegyzését áprilisban indítottuk el. Kora tavasszal 

fogalmazódott meg az a gondolat, hogy alapítani kellene egy egyesületet, mely az itt élőkért alakulna. 



7 

 

Feladataink, az hagyományok őrzése, a település értékeinek felkutatása stb. Az egyesület áprilisban 

megkezdte munkáját, muskátlikat ültettünk a Trianoni Emlékparkba. Az idei terveink: Konc Józsefné 

Juci vezetésével kézimunka foglalkozást szervezünk a gyerekeknek, Kiss Árpád Nagydobos történetét 

ismertetné meg a gyerekekkel. Támogatjuk az angol nyári tábort, a református egyház táborát. Jól 

együtt tudtunk működni a Trianoni megemlékezésen is. Adventkor sütemény sütő versenyt 

szervezünk. Röviden ennyit szerettem volna mondani a munkánkról, terveinkről. A mostani jövetelünk 

céljának elmondására átadom a szót Biginek.  

 

Baloghné Török Brigitta az egyesület elnöke: 

A Trianoni Emlékpark átalakítására van javaslatunk. Jó lenne egy olyan hely, ahol a település minden 

ünnepségét meg tudja szervezni.  Történelmi emlékpark lenne ez a park. Az itt látható terven  1956-os 

emlékmű elhelyezése a tervek alapján jobb oldalt lenne. Ez lenne az alapelképzelés. De ehhez 

segítségre lenne szükségünk az 56-os emlékművel kapcsolatban, mind anyagiakban, mind a 

faanyaghoz. Ha van olyan pályázat, amire be lehetne ezt adni, akkor ebben kérnénk a segítséget. Az a 

baj, hogy nem nagyon tudunk olyan személyt, aki részt vett 56-ban, aki el tudná hitelt érdemlően 

mondani az akkori dolgokat. Ha tudnának ebben segíteni, akkor erre lehetne pályázni.  

 

Dr. Pálffyné Nagy Éva egyesületi tag: 

Ha volt is olyan eseménysorozat, amiről tudnak, lehet nem is merik felvállalni, és elmondani.  

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A Trianoni emlékparkkal kapcsolatban volt olyan elképzelése az önkormányzatnak, hogy maradjon 

meg Trianoni emlékparknak. Gondoltam egy nagy Magyarország térképét kirakni például különböző 

színű örökzöld cserjékből.  

A régi óvoda elbontása tervbe van véve. Szerintem ide kellene gondolkodni valamiben. A Trianon 

másról szól, nem szeretném összezárni 56-tal. Pályázat nincs rá, önerőből kell megcsinálni. Az óvoda 

helyén minden megfér, ami Magyarország történelmében volt, itt ki lehet alakítani egy parkot.  

 

Megérkezik Székelyné Mester Mária képviselő. 

 

Dr. Pálffyné Nagy Éva egyesületi tag: 

Nekem csak az volt a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy az eldugott helyen van.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Láttam a terveket, elolvastam a kérelmeteket. Az a park legyen Trianon, az egy kicsi park. Én nem 

keverném össze 56-tal. Ahol véráldozatok voltak, azt egy helyre kellene csoportosítani. Ha a régi 

óvoda helyén itt lesz egy park, meg lehetne tartani itt minden eseményt. Az nem gond, ha nem a 

faluközpontban van. Én nem javaslom összevonni a véráldozatokat Trianonnal. Nagyon örülnék ha itt 

egy szép nagy parkot lehetne kialakítani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azaz épület el fog onnan tűnni. Jelenleg pályázni nem fogunk tudni, önerőből kell megvalósítani a 

terveket.  

 

Dr. Pálffyné Nagy Éva egyesületi tag: 

Ha János átgondolja a tervét, az 56-os emléknapra meg tudjuk-e csinálni, kész lesz-e? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az itt elbontott anyagot mi tudjuk hasznosítani. Ha azt akarjuk, hogy október 23-ra meg legyen a park, 

ahhoz szeptember elejére le kellene gyalulni  a területet. Nem biztos, hogy meg tudjuk addig csinálni. 

Ehhez jegyző úr is kell, engedélyt kell kérni a bontásra.  

 

Baloghné Török Brigitta egyesület elnöke: 

A kérdés, amiért idejöttünk, számíthatunk-e a támogatásra az anyagköltségben? 



8 

 

 

Jóni János egyesületi tag: 

Ha van 100 %-os támogatásra pályázat, akkor miért nem adjuk be? 

 

Kovács Gábor polgármester:  

Nincs olyan ember, aki hiteles lenne. Én ettől egy kicsit félek. Ha tud valaki olyan személyről aki 

hitelesen tudja bizonyítani, igazolni, hogy részt vett 56-os eseményen, szóljon.  

 

Jóni János egyesületi tag: 

Én elvittem több helyre a tervezetet, megmutattam hozzáértő embereknek. Véleményük szerint ezek 

az arányok jól elhelyezhetőek lennének a Trianoni emlékparkban, nem lenne zsúfolt. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mi lenne a diófa sorsa? 

 

Jóni János egyesületi tag: 

Az maradna. Valami elkezdődött, ami jelenleg félkész. Nagydobos ettől többre képes.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nektek is van tervetek, és nekünk is van tervünk a parkkal kapcsolatban.  

 

Baloghné Török Brigitta egyesület elnöke: 

János, nem az a gond, hogy zsúfolt lenne, hanem a véráldozatokat követelő eseményeket egy helyre 

szeretnék tenni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Nem vagyok elrontója egyetlen egy civil szervezetnek sem, ha általa élhetőbb lesz Nagydobos. Nektek 

is van tervetek, és nekünk is. El fogjuk dönteni, milyen irányban menjünk. Vannak különböző színű 

örökzöldek, amiből a nagy Magyarország térképét ki lehetne alakítani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A mostanihoz pluszba lehetne 3 kopjafát állítani: Egyiken az államalapítás dátuma, a másikon a 

Trianon dátuma, a harmadikon a mostani dátum lenne, és idézetek is lehetnek rajtuk. Megkérlek János, 

hogy erre egy ajánlatot készítsél.  

 

Dr. Pálffyné Nagy Éva egyesületi tag: 

56-os park. Nem biztos, hogy amit János a Trianoni parkba elképzelt, az ott is jó lenne. A két 

kapusszárny szerintem a meglévő parkban is jól mutatna. A korábbi tervhez lehetne visszatérni a 

legjobban. Tisztelet úr is át szerette volna hozatni ide a kopjafát a templom udvaráról.  

 

Jóni János egyesületi tag: 

A terv alapján ez egy egyedülálló történelmi emlékpark lenne. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Csináld meg amit kértünk, és meglátjuk. Nem a látvánnyal van a gond. Trianon és 56 nem illik össze.  

 

Baloghné török Brigitta egyesület elnöke: 

Van-e arra esély, ha 56-os megemlékezésre felavatnánk a kaput, ahhoz az anyagköltséget fedezitek-e? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az iskolai étkezdében van egy 56-os emlékmű. Mennyi lenne az anyagköltség? 

 

Dr. Pálffyné Nagy Éva egyesületi tag: 

A faanyag kb. 250.000 Ft. 
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Kovács Gábor polgármester: 

Ez nem milliós nagyságrend, hozzá tudunk járulni. Mindenkinek fontos hogy néz ki Nagydobos.  

 

Baloghné török Brigitta egyesület elnöke: 

Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok.  

 

Jóni János egyesületi tag: 

A falu véleményezze a tervet, had lássa mindenki. A falunak joga van eldönteni, hogy melyiket 

szeretné. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az önkormányzat finanszírozza, nem véleményeztessük a tervet. 

Köszönöm az egyesület képviselőinek, hogy eljöttek, és tájékoztatták tervükről, kérésükről a képviselő 

testületet.  

 

Az egyesület tagjai elhagyják az üléstermet.  

 

 

 

Tárgy /6.tsp/ A TRV ZRT beszámolója a 2015. évi üzemeltetési tevékenységéről 

         Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az anyagot mindenki megkapta, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

A felújítások meg is történtek? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Elvileg igen. 

Jegyző úr, az utolsó rész mennyiben érint  bennünket? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Jelenleg nincs megállapodás, de köthetünk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jó, akkor hozunk határozatot ennek a megállapodásnak a megkötésére is. Aki ezzel egyetért kérem 

szavazzon.  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

70/2016. (VI.23.)  KT. számú határozata 

 

A TRV Zrt-vel kötendő megállapodásról 

 

A képviselő testület 

 

Nagydobos Község Önkormányzata és a TRV Zrt. között használati díj 

megfizetésére vonatkozó megállapodás lehetőségét megvizsgálja, és felkéri a 

jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 
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Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

71/2016. (VI.23.)  KT. számú határozata 

 

A TRV ZRT beszámolója a 2015. évi üzemeltetési tevékenységéről 
 

 

A képviselő testület 

 

  A TRV ZRT beszámolóját a 2015. évi üzemeltetési tevékenységéről az  

       előterjesztésnek megfelelően változatlan formában elfogadja.  
 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Tárgy /7.tsp./ Egyebek 

 

Bódi Elek képviselő: 

Szociális bizottsági ülés nem volt? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

A múlt héten volt. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Somogyi Jóska bácsi temetésével kapcsolatban nagyobb összegű támogatásra nem adtak be kérelmet? 

Én a támogatásomat adnám erre a beadványra. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Ma hozott be egy kérelmet Ujfalusiné, a lánya. A következő hónapban lesz bizottsági ülés.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Jó lenne, h a minél hamarabb megvalósulna az urnafal elkészítése. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Most mértük fel, csak szakember hiányunk van. Urna helyet nem gyártani, hanem venni akarok.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Most is volt két temetés, ahol hamvasztás volt. Ezért is javaslom, hogy kezdjük el az urnafal 

elkészítését. Tudok hozni árajánlatot, vannak ismerőseim.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Rendben, hozzál. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Miért van kitéve a behajtani tilos tábla a temetőben? 
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Kovács Gábor polgármester: 

Belül van a parkoló addig be lehet menni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Az az idős, aki csak úgy tud elmenni a sírhoz, hogy a hozzátartozó a kocsival a sírhoz viszi, mert 

olyan beteg, az miért nem hajthat be a sírok közé? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megbeszéljük Pistával. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Diákmunka mikor indul? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Július 1-vel 10 fő, és augusztusban is 10 fővel indul.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Mizsák Mihály keresett meg a 071/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban. Valami ok miatt nem tudja 

átíratni a nevére. Egy olyan testületi határozatot találtam, amelyben visszavonta az testület az eladási 

szándékát.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha eladjuk, a többi ingatlantulajdonosnak le van zárva a területe. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meg kell néznem a területet, mert így nem tudom, hogy helyezkedik el.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

A tésztagyártó csapat kérte, hogy rendes eszközöket vásároljatok, mert a mostaniak nem jó 

minőségűek, például az eperlevél vágó el is tört, olyan gyenge.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ezzel a tésztagyártással csak gond van. A múltkor is tönkrement az elkészített tészta. Nem értem, hogy 

miért nem tudja a konyha megbeszélni a tészta készítőkkel, hogy milyen tésztára van szükség. Nem 

értem, hogy miért nem lehet egyeztetni. Nincs kommunikáció köztük. Nem hajlandóak egymással 

beszélni az emberek.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Egyeztessetek Évával és a hölgyekkel. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A rendőrség ideiglenes engedélyt ad a jelenlegi épületrészre a KMB irodának. PVC-t kellene cserélni, 

festeni kellene, stb. Úgy gondolom, hogy jobban járunk, ha a régi gyógyszertár épületébe helyeznénk 

át őket Jegyző úr Olivérrel beszélj ez ügyben hivatalos formában.  

 

Az önkormányzatnak van biztosítása, az állomás épültét is bele vettük. Kértünk egy ajánlatot az 

állattartó telepre is. 96.000 Ft lenne, ebben benne van az  épület a berendezés, a szabadon tárolt szálas 

termények-, vagyontárgyak-, munkagépek. Gondolkodjatok el ezen, hogy kössük-e meg. Felül fogom 

vizsgáltatni a régi biztosításokat is.   

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ki csinálja a biztosításokat? 

 

Kovács Gábor polgármester: 
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Vinczéné Marika. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Az uborkára van biztosítás kötve? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen.  

 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat beadott ismét egy kérelmet. A 200.000.- Ft-tal elszámolt. Most 

többek között egy közösségi házat kérnek.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Nincs meghatározva a kisebbségnek, hogy mire költhetik a normatívát? Már régóta mondom, hogy 

tetűport is vehetnének, és a ballagás is ott volt, ott is segíthettek volna.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Nincs, csak  testület döntés kell róla. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amit kér, azt a községi könyvtár biztosítja. Varga Pistivel beszéltem, ők a két vízmű közötti részt nem 

használják, ideadnák focipályának. Elegyengetjük ezt a területet.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Kitakarítjuk azt a területet és annyi, a többit csinálják meg ők.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Óvodabővítésre 2 árajánlat érkezett. Az egyik ajánlat 890.000 Ft, a másik 786.551 Ft. Ebben a 

vizesblokk kialakítása van. Sajnos nem biztos, hogy lesz óvodapedagógus, mivel nagy hiány van 

belőlük. Lehet, hogy nem tudjuk beindítani az újabb csoportot. Nekünk a feltételeket biztosítani kell. 

Javaslom csináltassuk meg.  

Aki egyetért azzal, hogy a kedvezőbb árajánlatot fogadjuk el, és őt bízzuk meg, kérem szavazzon. 

 

 

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

hozta: 

 

  Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

72/2016. (VI.23.)  KT. számú határozata 

 

Óvodai csoportszoba kialakításáról 

 

A képviselő testület 

 

   

Az 5. óvodai csoportszoba kialakításával megbízza a Beka Holding Kft-t a 

kivitelezési munkák elvégzésével, melynek összege 786.551 Ft. 

 

Felhatalmazza  a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. 07. 15. 
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Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 19 óra 00 perckor.  

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 


