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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 

2018. augusztus 6-án megtartott ülésének 

 

a.) jegyzőkönyve: 1 

b.) tárgysorozata: 1-4. 

c.) határozatai: 60-63. 

d.)  rendelete:  

 

                      /2018. 

 

T Á R G Y S O R O Z A T 

 
 

 

1) Előterjesztés: E.ON közvilágítás korszerűsítés 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2) Előterjesztés: Számlarend elfogadása 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

       

3) Előterjesztés: Elektronikus ügyintézési szabályzat elfogadása       

      Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

       

4) Előterjesztés: Iratkezelési szabályzat elfogadása 

      Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

5)  Előterjesztés: Gazdálkodási szabályzat elfogadása 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

6) Előterjesztés: Reprezentációs szabályzat elfogadása 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

7)  Előterjesztés: 2018. évi ellenőrzési nyomvonal elfogadása 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

8) Előterjesztés: Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának 

szabályzata 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

9)  Előterjesztés: Beszerzési szabályzat elfogadása 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

10) Előterjesztés: Közbeszerzési szabályzat elfogadása 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

11)  Előterjesztés: Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

12) Előterjesztés: Pénzkezelési szabályzat elfogadása 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

13)  Előterjesztés: Információbiztonsági szabályzat elfogadása 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 
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14) Előterjesztés: Egyház kérelme 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

15)  Egyebek 

 

 

 

Nagydobos, 2018. augusztus 12. 

 

 

 

 

 

        Kovács Gábor  

polgármester 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2018. augusztus 6-án  1600 órai 

kezdettel megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme  

 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Ferenczi Zoltán képviselő 

    Giczei István képviselő 

 

    Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről távol maradt Fekete László és Székelyné Mester 

Mária képviselő. 

 

A képviselő testület jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Ferenczi Zoltán és Giczei István 

képviselőket. 

 

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

felvenni az E.ON közvilágítás korszerűsítését, a többi változatlan sorrendben következik.  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

60/2018. (VIII.06.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

 

1) Előterjesztés: E.ON közvilágítás korszerűsítés 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2) Előterjesztés: Számlarend elfogadása 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

       

3) Előterjesztés: Elektronikus ügyintézési szabályzat elfogadása       

      Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

       

4) Előterjesztés: Iratkezelési szabályzat elfogadása 

      Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

5)  Előterjesztés: Gazdálkodási szabályzat elfogadása 
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       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

6) Előterjesztés: Reprezentációs szabályzat elfogadása 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

7)  Előterjesztés: 2018. évi ellenőrzési nyomvonal elfogadása 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

8) Előterjesztés: Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának 

szabályzata 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

9)  Előterjesztés: Beszerzési szabályzat elfogadása 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

10) Előterjesztés: Közbeszerzési szabályzat elfogadása 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

11)  Előterjesztés: Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

12) Előterjesztés: Pénzkezelési szabályzat elfogadása 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

13)  Előterjesztés: Információbiztonsági szabályzat elfogadása 

       Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

14) Előterjesztés: Egyház kérelme 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

15)  Egyebek 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ : E.ON közvilágítás korszerűsítése 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban az én javaslatom, hogy csináljanak egy felmérést, 

melyben konkrét számok vannak. Legyen benne, hogy mennyibe kerül most, és a költség mikor térül 

meg. A jelenleg fizetett havidíj nem változik, 15 év után 40 %-os megtakarítás lesz. Számítás kell, 

ehhez kell hozzájárulni. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Mibe kerül a felmérés? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem kerül pénzbe, ha nem lesz lényeges eltérés, akkor megcsináltatjuk.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Saját erőből kell megcsináltatni a korszerűsítést? 

 

Kovács Gábor polgármester: 
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Mi továbbra is a jelenleg fizetett kb. 500.000 Ft-ot fizetnénk havonta, mely áramdíjat és karbantartást 

foglal magába. Felszerelik a LED lámpákat, de a havidíj nem fog változni 15 évig, 15 év után termeli a 

hasznot. A LED élettartalma min. 20 év. 

 

Giczei István képviselő: 

Hosszú az a 15-20 év. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A LED-nek nem lesz karbantartása, nem lehetne kiszedni a havidíjból a karbantartási költségeket? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem biztos, hogy akkor megéri nekik.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Nem vagyok szakember, de szerintem a karbantartást előírják. Az első lépés amit mondott 

polgármester úr, nem kerül semmibe.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mérjék fel, nézzék meg hova milyen LED izzók kellenek. Ha konkrét számok lesznek, akkor 

megbeszéljük, hogy vágjunk-e bele, vagy nem.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

15 évig nem fog változni a havidíj összege. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Így van.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A megtakarítás éves szinten az övék lesz. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. 

 

Megérkezik Fekete László képviselő. 
 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ki kell kötni, hogy a fényerősség nem lehet kevesebb, ne térjen el a mostanitól. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Arról döntünk most, hogy végezzenek egy konkrét számítást. A lámpatestek száma nem csökkenhet, 

illetve a fényerősség nem térhet el a jelenlegitől. Tegyenek le egy konkrét ajánlatot, és akkor a 

képviselő testület dönt. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.  

 

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

hozta: 

 

 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

61/2018. (VIII.06.)  KT. számú határozata 

 

 

 

A közvilágítás korszerűsítésével összefüggő E.ON felmérésről 
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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta,  és  a közvilágítás korszerűsítésével összefüggő felmérés  E.ON általi elvégzését 

azzal a kikötéssel támogatja, hogy a lámpatestek száma nem csökkenhet, illetve a 

fényerősség nem térhet el a jelenlegitől. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

           Kovács Gábor                       Dr. Kovács Eszter 

            polgármester         jegyző 

 

 

Tárgy /2.tsp/ : Szabályzatok elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Kovás Eszter jegyző 

 

Dr. Kovács Eszter jegyző: 

12 szabályzat kerül előterjesztésre. Ezek között van olyan, amelynél nem történt meg a jegyzői 

hatályosítás, illetve nem voltak egyáltalán bizonyos szabályzatok. Az ellenőrzéshez meg kell lenni 

ezeknek a szabályzatoknak. El kellene fogadni ilyen formában, és ha javaslat van, bármikor lehet 

módosítani. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Miért április 1 van a szabályzatokon? 

 

Dr. Kovács Eszter jegyző: 

Van rá lehetőség, de lehet ezt módosítani. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Sejtem miért kell ilyen dátum.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Így már minden szabályzat rendben lesz? 

 

Dr. Kovás Eszter jegyző: 

Egy része igen, de nem tudtam többet megcsinálni, még lesz. 

 

Fekete László képviselő: 

Beszéltük a pénzügyi bizottsági ülésen, hogy hiányoztak ezek a szabályzatok, a MÁK-nak pedig kell. 

A bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért a 12 szabályzat elfogadásával, kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 
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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

62/2018. (VIII.06.)  KT. számú határozata 

 

 

Belső Szabályzatok elfogadásáról 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztésben foglalt 

szabályzatokat megtárgyalta, és az alábbi szabályzatokat az előterjesztésben foglalt 

tartalommal elfogadja: 

 

 

1) Számlarend  

2) Elektronikus ügyintézési szabályzat  

3) Iratkezelési szabályzat 

4) Gazdálkodási szabályzat  

5) Reprezentációs szabályzat  

6)  2018. évi ellenőrzési nyomvonal  

7) Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának szabályzata 

8) Beszerzési szabályzat  

9) Közbeszerzési szabályzat elfogadása  

10)  Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata 

11) Pénzkezelési szabályzat 

12)  Információbiztonsági szabályzat  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

 

 

           Kovács Gábor                       Dr. Kovács Eszter 

            polgármester         jegyző 

 

 

 

 

Tárgy /3.tsp/ : Egyház kérelme 

  Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A Baptista Egyház adott be kérelmet, az előterjesztési anyagot mindenki megkapta. Várom a 

hozzászólásokat. 

 

Fekete László képviselő: 

Ők az éves támogatást kérik, vagy attól függetlenül külön plusz támogatást kérnek? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én úgy gondolom, hogy év végéig megkaphatják az 500.000 Ft-os támogatást, ha most ők 

következnek.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az 50 millió Ft-ba ez nem fér már bele? 
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Bódi Elek képviselő: 

Pontosan ezt akartam én is kérdezni. Mi is, mint testület hozunk hibás döntéseket. Át kell gondolni az 

egyházak támogatását. A mostani támogatási formában mindenki egyformán kap, mindegy, hogy 

mennyi a tag az egyháznál.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jelenleg nem kérdezzük meg, hogy hová teszik, mire fordítják a támogatást. Úgy kellene átalakítani, 

hogy a rendezvényeiket támogatnánk. Minden egyház tudja, hogy milyen rendezvényt akar csinálni, 

adják le, és mi azt támogatjuk bizonyos mértékben.  

A működésre megkapják a pénzt. 

 

Fekete László képviselő: 

A Baptista Egyháznál olyan költségvetéssel dolgoznak, hogy lehet a másik egyháznál nincs annyi.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ne legyen 3 évenkénti turnus. Ha meghatározunk egy összeget az adott évre, azt osszuk el a 3 egyház 

között.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azért javasoltam, hogy ösztönözzük a rendezvényeket, táborra, imahétre. Az angol tábor is jó volt, de 

azt is bizonyos mértékben támogatnánk.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Tegyenek le egy tervet év elején, hogy mit szeretnének abban az évben csinálni. Szerintem létszám 

arányosan kellene a támogatást adni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szavazásra teszem fel a kérelmet. Az 500.000 Ft-os támogatáson felül adjuk-e támogatást vagy nem. 

Aki egyetért azzal, hogy ne adjunk plusz támogatást kézfenntartással szavazzon.  

 

 

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

hozta: 

 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

63/2018. (VIII.06.)  KT. számú határozata 

 

 

A Baptista Egyház kérelméről 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Baptista egyház kérelmét 

megtárgyalta, és az egyház részére a költségvetésbe tervezett 500.000 Ft-os támogatásán felül 

további támogatás nyújtását nem támogatja.  

 

 

Határidő:  

Felelős: Kovács Gábor polgármester 
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           Kovács Gábor                       Dr. Kovács Eszter 

            polgármester         jegyző 

 

Tárgy /4.tsp/ : Egyebek 

 

Kovás Gábor polgármester: 

Az E-STAR bírósági pere el van napolva, kb. októberben lesz a következő tárgyalás. Akkor még nem 

lesz döntés.  

 

Fekete László képviselő: 

Az a szerencsénk. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem hajlandóak átszámolni, nem hajlandóak együtt működni a bírósággal.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Laci arra gondol, hogy ha végleges döntés lesz, akkor fizetni kell az önkormányzatnak.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha nem hajlandóak kiszámolni a módosítások alapján a követelést, akkor megszüntethetik az eljárást. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Valós az amit polgármester mond, volt ilyen ügyem.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Erre amúgy nagyon kevés az esély.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Közmunkában beindult a térkő. Sokat végig megyek a falun. Voltam a gyümölcsösben, a telepen, az 

almásban. A munkavezetőt hol itt, hol a határban, hol a telepen látom a kocsijával. Valamilyen 

formában Pistának üzemanyag hozzájárulást nem lehetne adni? Ti hogy látjátok ezt? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nincs most semmilyen támogatás neki? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nincs. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Kellene valamilyen formában adni. Vagy mint már korábban is javasoltam egy külön járművet kellene 

biztosítani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A következő ülésen hozzunk erről döntést. A képviselő testület minden tagja nézze meg azokat a 

területeket, ahol dolgoznak, telepen, határban, uborkában, és fogjuk látni mi az a terület, amit be kell 

járnia.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha megnézzük, mi fog változni, a döntéshez nem kell megnézni.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A polgárőrség nem működik, annak megszavaztuk az üzemanyagot. Ezt odaadhatjuk a 

munkavezetőnek, hiszen megy a területekre.  
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Ferenczi Zoltán képviselő: 

Egy külön autót is javasoltam, az is megoldás.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nézzük meg milyen munkát végeznek, és meglátjuk mi az ami jár, és mi nem.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Az oké, hogy milyen munkák folynak, de az nem befolyásolja, hogy mennyit kell mennie.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ha nem nagyon van ember, el kell gondolkozni mennyi közmunkát indítunk.  

 

Fekete László képviselő: 

Le kell csökkenteni a közmunkát, így most nem mennek el dolgozni, jó nekik a 80.000 Ft, és ezért 

nem mennek el 3 műszakba dolgozni. Pénteken miért mennek haza délben?  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Hiába kérem Pistától, hogy tegye le hétfőn, hogy mit fognak dolgozni azon a héten. Nem csinálja meg, 

így nem tudok tervezni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Hétvégi uborkaszedés meg lesz oldva? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem tudod megoldani.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Nagy probléma a közmunka, de azért az önkormányzatnak van haszna belőle.  

 

Fekete László képviselő: 

A gépek, amire lehetett pályázni, az ér csak valamit.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A gépesítés megoldása volt a cél a közmunkában.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Szabó Robi mért áll be mindennap a bázisra? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kérdezd meg Pistát.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Felhívom, és megkérdezem. Klímát beszerelik a szolgálati lakásba, és a rendőrőrsre? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Beszéltem Endréve, kész lesz. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az iskola kerítését meg kellene csinálni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megnézzük. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Tűzoltószekérrel nem lett csinálva semmi, hiába mondtam már korábban.  
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Szemetes minden. 

Az óvodával szembeni terület kié? Szörnyű az a terület.  

A temető is szemetes. 

A két temetővel kapcsolatban egyeztettél az egyházakkal? Megcsináljuk mi az 500.000 Ft-ból. A 

renddel csinálni kell valamit, nagyon nagy dzsuva van itt. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A tűzoltószekér nem tudom, hogy  miért van még mindig ott, már szóltam Pistának vigyék el. Az 

óvodával szemben lévő terület nem tudom kié, megnézzük. Nem egyeztettem még a két egyházzal a 

temetők ügyében.  

 

Fekete László képviselő: 

Működnek a kamerák a faluban?  

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. 

 

Fekete László képviselő: 

Működik a Figaróné előtti is? Mivel Jóni Miki a kocsiból a gyerekekkel végig az utcán szétdobálja a 

szemetet. Ez a viselkedés nem normális. Ha működik a kamera meg lehet nézni.  

 

Giczei István képviselő: 

Az új vegyesboltnál is mindig randalíroznak. Azzal nem lehet valamit csinálni? 

 

Dr. Kovács Eszter jegyző: 

Vegyesbolt működik, az engedély meg van, így már nincs határköröm.  

 

Giczei István képviselő: 

A temetőn azokon a sírokon, amit nem gondoznak, nem lehet megnyírni a kúszótujákat? Sok helyen 

már a másik sírra is rá van nőve.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki nem tartja karban felszólítani, ha nem csinálja meg, akkor megnyesni. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha megnyesnéd, akkor az is baj lenne.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A kapunál is kiáll egy vas, azzal is kellene valamit csinálni.  

 

Fekete László képviselő: 

A kastélynál az ecetfa ismét el van hatalmasodva. Le lehet vegyszerezni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megbeszéltem Pista bácsival, és Szender Öcsivel, hogy meg kell csinálni. Tavaly meg volt, az idén 

nem tudom miért nem csinálták meg, most megint elmondom.  

 

Fekete László képviselő: 

A postánál ott van a gödör, meg kell azt is csinálni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Belterületi utakra lesz kiírva pályázat. Szerdán megyek Budapestre, és utána járok, hogy új utakra, 

vagy felújításra lesz kiírva. Ha hazajövök, tájékoztatlak benneteket. 

 

Dr. Kovács Eszter jegyző: 

Az óvodában kevés a férőhely, 2 m2 kell egy gyereknek, 130 gyereknek kellene férőhely.  
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Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az iskola alsó részében is volt régen ovi, ott nem lehet egy csoportot elhelyezni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tornaterem van benne, de megkérdezem. Ki kell találni valamit. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A konyha felújítási pályázat hogy áll? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megnyertük. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

És az orvosi rendelő? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az menni fog. 

 

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 17 óra 45 perckor.  

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Kovács Eszter 

                       polgármester                                          jegyző 

 

 

   Ferenczi Zoltán                                                                        Giczei István 

 jegyzőkönyv hitelesítő 


