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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. június 24-én megtartott 

rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Fekete László 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 igazoltan távol maradt Ferenczi Zoltán 

képviselő. 
 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Fekete László és Fazekas Sándor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli.  

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

82/2015. (VI.24.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

 

1) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat beadása 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2) Közművelődési rendelet 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3) Nagyecsed Önkormányzat Kristályvíz Vízközmű, Ipari és Gazdasági Szolgáltató 

Nonprofit KFT társaságban lévő üzletrészének értékesítési ügye 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

4) Árajánlat villanyszerelésre  

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

5) Köztisztviselők napja 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 



 

6) Perényi Kastély önkormányzati tulajdonba vétele 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat beadása 

   Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovás Gábor polgármester: 

A művelődési ház pályázatnál kértem árajánlatot a Metrótól székekre és asztalokra, és van ajánlat a 

hifi részére is. Ez együtt 2.215.493 Ft, az önrész 10 %, vagyis 221.549   Ft, melyet biztosítanunk kell. 

A pályázathoz mellékelni kell az árajánlatot. Észrevétel, hozzászólás van-e? 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Adjuk be, reméljük nyerni fog.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért a pályázat beadásával bruttó 2.215.493.- Ft összegben, melyből a 10 % önrész 221.549.- 

Ft, kérem, szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

83/2015. (VI.24.)  KT. számú határozata 

 

 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat beadásáról 

 

A képviselő testület 

 

 Nagydobos Község Önkormányzata  kiírt  Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                   

pályázat beadása mellett döntött.  

 A pályázat bruttó költsége 2.215.493 Ft, a 10 %, azaz 221.549 Ft önerőt az önkormányzat 

biztosítja, mely összeg az önkormányzat folyószámláján rendelkezésre áll.  

 Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Tárgy /2.tsp/ Közművelődési rendelet 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

  

A pályázat beadásához elengedhetetlen ennek a rendeletnek a megléte. Javaslom fogadjuk el, és 

tanulmányozza át mindenki, ha észrevétel van a rendelettel kapcsolatban a későbbiekben tudjuk 

módosítani. 

 

Ha  nincs hozzászólás, aki a kiadott formában elfogadja a rendeletet, kérem, szavazzon.  

 

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

alkotta: 



 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

7/2015. (VI.24.)  számú önkormányzati rendelete 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban önkormányzat) a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés, valamint a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (Törvény) 77.§-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja. 

A rendelet célja 1. § 

(1) Az önkormányzat célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és 
sajátosságok alapján - egységes alapelvek szerint határozza meg az általa 
támogatandó közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját, 
mértékét és feltételeit. 

(2) További célja, hogy meghatározza a szakmai és finanszírozási alapelveket. 
A rendelet hatálya 2. § 

E rendelet hatálya kiterjed mindazon a községben működő közművelődési 
intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra és 
magánszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel az önkormányzat a község 
közművelődését gazdagító tevékenységre, szolgáltatások végzésére, feladatok ellátására 
közművelődési megállapodást köt, valamint az önkormányzat fenntartásában működő 
közművelődési intézményre. 

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei 

3. § 

(1) A község minden polgárának és közösségének joga, hogy 
a) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények 

szolgáltatásait, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő 
ellátásokat; 

b) műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogainak 
érvényesítése, művelődési céljainak megvalósítása érdekében az 
önkormányzat közművelődési intézményétől színteret, szakmai segítséget 
kapjon. 

(2) Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
 politikai 

irányzat mellett sem. 
(3) A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. 
(4) A törvényben és a rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem,kor,vallás, 

politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül. 

Az Önkormányzat kultúrával, közművelődéssel kapcsolatos feladatai 

4.  § 

(1) Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatai: 

(a.) a község kulturális élete sokszínűségének megtartása, fejlesztése; 
(b.) a kulturális hagyományok ápolása; 
(c.) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése; 
(d.) a község kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése; 



(e.) új kulturális értékek létrehozásának támogatása. 

(2) Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatban kötelező feladatának tekinti, hogy a 
közművelődés sajátos eszközrendszerével segítse: 
(a)  a község szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a 

civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, a lakosok 
életesélyeinek, életminőségének javítását, 

(b)  a község kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, 
ápolását, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységét, 

(c)  a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését, 
(d)  a gyermekek és a fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életét, 
(e)  a község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, 
gazdagítását, 

(f)  a környezeti kultúra javítását, a községesztétikai kultúra fejlesztését, 
(g)  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák 

megismertetését, gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok 
kiépítését és fenntartását, 

(h)  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének 
támogatását - különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató művészeti és 
szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére, 

(i)  a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekei érvényesítését, 
(j) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését, 
(k) a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat, a helyi művelődési 

szociológiai kutatásokat, 
(l) a megfelelő tájékoztatás biztosítása érdekében gondoskodik arról, hogy a 

közművelődési programokat ismertesse a helyi sajtó, kábeltelevízió, plakátok és 
szórólapok útján a lakossággal. 

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szerkezete és intézményei 

5.  § 

(1) Nagydobos Község Önkormányzat közművelődési feladatait 
a) közművelődési intézmény fenntartásával, 
b) közművelődési megállapodás/ok/ megkötésével, 
c) civil szervezetek támogatására kiírt pályázati alapból biztosított támogatás/ok/ 

nyújtásával látja el. 
(2) Az önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban 

a) az általa alapított Művelődési Ház, közművelődési intézmény fenntartásával és 
működtetésével látja el, annak alapító okiratában foglaltak szerint vagy 

b) a közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodás 
megkötésével kívánja biztosítani. 

(3) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában elsősorban együttműködik: 
a) a község területén működő, nem önkormányzati fenntartású közművelődési 

intézményekkel, 
b) a községben működő kulturális intézményekkel, 
c) a községi székhelyű, kulturális tevékenységet is nyújtó gazdasági társaságokkal, 
d) a közművelődési tevékenységet isellátó civil szervezetekkel, 
e) az egyházakkal, 
f) a kisebbségi önkormányzatokkal. 

Közművelődési megállapodás 



6. § 

(1) Az önkormányzat a törvény 78.§ (3) bekezdése és a 79. §-a, valamint jelen rendelet 4. 
§-a szerint meghatározott feladatokra közművelődési megállapodást köthet. 

(2) Az önkormányzat a 5.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatra, valamint az 
5.§ (3) 
bekezdésében szereplő intézményekkel és szervezetekkel e rendeletben 
meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési 
megállapodást köthet. A közművelődési megállapodást e rendelet, valamint a tv. 
79.§ (2) 
bekezdésében 
meghatározattak szerinti tartalommal kell megkötni és nyilvánosságra kell hozni. A 
közművelődési megállapodás megkötését a polgármesternél kell kezdeményezni. 

(3) A 5.§ (3) bekezdésében felsorolt intézményeket és szervezeteket, gazdasági 
társaságokat a vállalt közművelődési feladatok arányában az önkormányzat pénzügyi 
támogatásban részesítheti. 

(4) A (3) bekezdésben nyújtott pénzügyi támogatás nem veszélyeztetheti a rendeltben, 
illetve az 5.§ 
(2) bekezdés a) pontjában meghatározott intézmény alapító okiratában, vagy az 5.§ 
(2) bekezdés 
b) pontja szerinti formában működtetett intézmény, közművelődési 
megállapodásban rögzített alapfeladatok megvalósítását. 

(5) A közművelődési megállapodás keretében történő feladatellátás során az 
Önkormányzat más kiemelt intézmény, szervezet, egyesület, alapítvány és természetes 
személy által ellátott közművelődési feladat szakmai költségeihez támogatást 
biztosíthat, a támogatottak körét az Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Bizottság 
(továbbiakban Bizottság) javaslata alapján a Képviselőtestület hagyja jóvá. 
Ennek mértékét a Képviselőtestület az éves költségvetési rendeletben határozza meg. 

(6) Az Önkormányzat a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, művészeti csoportok 
és természetes személyek közművelődési tartalmú tevékenységének, valamint egyedi 
rendezvényeinek támogatására célfeladaton pénzeszközt bocsát rendelkezésre, 
melynek mértékét a költségvetési rendeletben határozza meg, s melynek felosztásáról 
nyilvános pályázat keretében a Bizottság dönt. 

7.  § 

(1) Az e rendelet alapján támogatásban részesülő intézmény, civil szervezet, egyesület, 
alapítvány és művészeti csoport a támogatást biztosító önkormányzatnak be- és 
elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatás felhasználásáról. E kötelezettség 
vonatkozik a szakmai és pénzügyi részre egyaránt. 

(2) Az e rendelet 5.§ (2) bekezdésében meghatározott közművelődési intézmény vezetője 
vagy működtetője évente írásos szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a Képviselő-
testület részére és egyben az (1) bekezdésben foglalt be- és elszámolási 
kötelezettségének is eleget tesz. 

(3) 5.§ (3) bekezdésben meghatározott és támogatásban részesülő szervezetek évente 
szakmai és pénzügyi tevékenységükről és a támogatás felhasználásáról Bizottságnak 
tartoznak beszámolási kötelezettséggel. 

A közművelődési megállapodások megkötésének feltételei 

8.  § 

(1) A megállapodások megkötésére évente a község költségvetéséről szóló rendelet 
elfogadását követő 30 
napon belül az előző év tapasztalatainak figyelembe vételével kerül sor. A 
Képviselőtestület a szakbizottságok véleményének figyelembevételével történő 



döntése alapján a megállapodásokat a Polgármester aláírásával érvényesíti. 
(2) Azzal az intézménnyel lehet közművelődési megállapodást kötni, amelynek alapító 

okirat 
szerinti alaptevékenysége összefüggésbe hozható a pályázati céllal és az intézmény 
munkatársai között közművelődési szakember, vagy felsőfokú végzettségű szakember 
van. 

(3) Társadalmi szervezet esetében azzal a szervezettel lehet megállapodást kötni, amely: 
-  rendszeres közművelődési célú tevékenységet folytat, 
-  község területére érvényes bírósági bejegyzéssel rendelkezik, 
-  köztartozásai nincsenek. 

(4) A gazdálkodó szervezettel akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha 
Nagydobosi székhellyel, 
telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkezik, tevékenységi körében a közművelődési 
tevékenység szerepel, köztartozásai nincsenek. 
Ezen feltételek fennállása esetén is csak abban az esetben köthető megállapodás, ha az 
annak tárgyát képező tevékenységet felsőfokú végzettséggel és 3 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkező személy végzi. 

(5) A rendelet 5.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott közművelődési intézmény 
működtetéséről szóló 
megállapodás olyan közhasznú szervezettel köthető, aki: 
-  Nagydobosi székhellyel és telephellyel rendelkezik, 
-  tevékenységi körében a közművelődési tevékenység szerepel, 
-  köztartozásai nincsenek és 
-  a működtető alkalmazásában, a közművelődési feladat ellátásában közvetlenül 
közreműködő személyek között, legalább egy olyan személy álljon, aki a 2/1993. 
(I.30.) MKM rendelet mellékletében szereplő közművelődési munkakörök között a 
közművelődési szakember II. képesítési feltételeknek megfelel és 3 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkezik. 

(6) Aképviselőtestület az 5.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott közművelődési intézmény 
működtetéséről szóló megállapodás megkötésekor a (6) bekezdésben meghatározott 
feltételek előírásaitól - minősített többséggel - eltérhet. 

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

9.  § 

(1)  A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal 
kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és e rendeletben meghatározott egyéb jogköröket a 
képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben a polgármester és a Bizottság 
gyakorolja. 

(2) A hatáskör átruházását, az önkormányzat képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban határozta meg. 

(3) Az önkormányzat közművelődési intézményeinek törvényességi ellenőrzését a vonatkozó 
jogszabályokkal megegyezően látja el. 

(4) Azönkormányzat intézményének szakmai ellenőrzését a képviselő-testület szakmai beszámolók 
és/vagy szakértői vélemény alapján a képviselő-testület vagy a Bizottság 
véleményének figyelembevételével látja el 

A közművelődési feladatellátás finanszírozása 

10.  § 

(1) Azönkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közművelődési 
intézmény, Művelődési ház fenntartásához, illetve a 4. § szerinti alapfeladatok 
teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint közművelődési 
megállapodásban/megállapodásokban rögzített feladatok támogatását. 

(2) Atelepülési önkormányzat a rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására 
pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat. E 



támogatás nem veszélyeztetheti a közművelődési rendeletben rögzített feladatok 
megvalósítását. 

(3) Azönkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az e célra adott állami 
támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat. 

Záró rendelkezések 

11. § 
Jelen önkormányzati rendelet 2015. 07. 01.-én lép hatályba. 

A rendelet kihirdetve: 2015.06.24. napján. 

 

Nagydobos, 2015. június 24.       

Kovács Gábor        Dr. Horváth László 

polgármester         jegyző 

 

 

 
Tárgy /3.tsp/ Nagyecsed Önkormányzat Kristályvíz Vízközmű, Ipari és Gazdasági Szolgáltató       

                     Nonprofit KFT társaságban lévő üzletrészének értékesítési ügye 

         Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ki akar lépni a Kristályvízből Nagyecsed. Fel kell ajánlania a KFT tagjainak megvásárlásra, a vételi ár 

25 millió Ft. Nekünk is hasonlóan fog kelleni eljárni. Mi nem kívánjuk megvásárolni ezt az üzletrészt.  

 

Aki egyetért azzal, hogy nem vásároljuk meg Nagyecsed Város üzletrészét, kérem szavazzon.  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

84/2015. (VI.24.)  KT. számú határozata 

 

Nagyecsed Önkormányzat Kristályvíz Vízközmű, Ipari és Gazdasági Szolgáltató 

Nonprofit KFT társaságban lévő üzletrészének megvásárlásáról 

 

A képviselő testület 

 

A Nagyecsed Önkormányzat Kristályvíz Vízközmű, Ipari és Gazdasági 

Szolgáltató Nonprofit KFT társaságban lévő üzletrészét nem kívánja 

megvásárolni, az általuk megküldött ajánlattal nem él. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 



Tárgy /4.tsp/ Árajánlat villanyszerelésre  

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 
 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Zoli adott árajánlatot, 168.160 Ft az anyagköltség, 20.000 Ft a munkadíj.  

 

Fekete László képviselő: 

Mikor lesz ebből áram? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A jövő héten, ha minden jól megy.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Zoli a szakember, a Kelet-Agorától kérte az árajánlatot az anyagra, szerintem had menjen a dolog.  

 

Fekete László képviselő: 

Minimális munkadíjat számolt fel, korrekt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért az árajánlat elfogadásával, kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

85/2015. (VI.24.)  KT. számú határozata 

 

Villanyszerelési munkálatokról 

 

A képviselő testület 

 

Az állattartó telepen kialakítandó villamoshálózat kiépítésére vonatkozó 

168.160 Ft anyagköltség + 20.000 Ft munkadíjat magában foglaló 

ajánlatot elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Tárgy /5.tsp/ Köztisztviselők napja 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 
 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Július 1-én van a köztisztviselők napja. Kirándulást szerveznénk, Füzérradvány, Kőkapu, Pálháza 

útvonalon mennénk. Szeretettel meghívom a képviselő testület tagjait is. A kérdés, hogy biztosítsuk-e 

erre a keretet, vagy nem? Eddig mindig volt rá más forrás, most nincs. 150-200 ezer Ft lenne a költség. 

Ennyi bele kell, hogy férjen egy évben egyszer. Várom a hozzászólásokat.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én nem tudok menni, de hozzájárulunk, ők nem kapnak semmi mást.  

 

Kovács Gábor polgármester: 



Aki egyetért azzal, hogy a köztisztviselői nap finanszírozására az önkormányzat a saját költségvetése 

terhére 200.000 Ft támogatást adjon, kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

86/2015. (VI.24.)  KT. számú határozata 

 

a köztisztviselői napról 

 

A képviselő testület 

 

Az önkormányzat költségvetése terhére 200.000 Ft támogatást nyújt, a 2015. évi 

köztisztviselő nap megrendezéséhez.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Tárgy /6.tsp/ Perényi Kastély önkormányzati tulajdonba vétele 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Hétfőn kaptam az e-mailt, hogy az 501 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerül, 5 éven belül, 

2019-ig fel kell újítani a kastélyt.   

 

Fekete László képviselő: 

Állami forrás biztos lesz rá. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, pályázat útján. Kérelmet kell eljuttatni az állami vagyonkezelőnek, hogy fenntartjuk-e 

szándékunkat a visszavételre.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ez az ingatlan az önkormányzat vagyonát gyarapítja.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Én örülök, és ehhez gratuláció jár, hogy ki lett harcolva ez a dolog.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

2019-ben lesz 800 éves Nagydobos. Méltóan tudnánk megünnepelni, ha sikerülne felújítani a kastélyt. 

A kastély előtti részen kialakításra kerül a napokban egy virágos park, ez az önkormányzatnak nem 

kerül semmibe sem, a közmunkából tudjuk megvalósítani. Terveinkben van, hogy az elkövetkező 

időkben a település több részén is alakítunk ki ilyen virágos parkokat.  

 

Fekete László képviselő: 

Nem túl közel van az úthoz, ahogy lekanyarodunk a főútról? A szegély és az út közötti távolság nem 

kevés? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szerintem ez nem gond. A közúttól 2 méter van elhagyva, a mellékúttól 1 m.  

 



Aki egyetért azzal, hogy fenntartjuk szándékunkat az 501 hrsz-ú ingatlan visszavételére, kérem 

szavazzon.  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

87/2015. (VI.24.)  KT. számú határozata 

 

 

Nagydobos 501 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről 

 

A képviselő testület 

 

• Továbbra is fenntartja igényét a Nagydobos 501 hrsz-ú ingatlan (Perényi Kastély) 

ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésére. 

• Ezzel egyidejűleg vállalja, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 

törvényben foglaltaknak megfelelően a jó karbantartási kötelezettségeknek és a műemléki 

értékek megóvásának minden körülmények között eleget tesz.  

• Továbbá vállalja, hogy a kastély felújítását 5 éven belül, legkésőbb 2019. december 31-ig 

elvégzi. 

 

• Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 

kerülésével kapcsolatos további teendők elvégzésére.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

    

 

Kovács Gábor polgármester: 

3 sertést elvinnénk Fehérgyarmatra, a vágópontra, és ezt a konyhára bevinnénk. Mit szóltok ehhez? 

 

Bódi Elek, Székelyné Mester Mária, Fekete László, Fazekas Sándor képviselők: 

Jó, rendben van menjen ez a dolog.  

 

 

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

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 

 

Fazekas Sándor        Fekete László   

 jegyzőkönyv - hitelesítők 


