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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 

2018. november 19-én megtartott ülésének 

 

a.) jegyzőkönyve: 1 

b.) tárgysorozata: 1-7 

c.) határozatai: 105-108. 

d.)  rendelete: -- 

 

                      /2018. 

 

T Á R G Y S O R O Z A T 

 
 

 

1) Előterjesztés: Pénzügyi bizottsági elnök megválasztása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

2) Előterjesztés: 2018. évi I. féléves költségvetési beszámoló 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3) Előterjesztés: 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása  

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

4) Előterjesztés: Bursa Hugarica ösztöndíj támogatási kérelmek elbírálása  

Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

5) Előterjesztés: Orvosi rendelő felújítási pályázat közbeszerzéssel kapcsolatos bíráló 

bizottsági tagok megválasztása 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

6) Előterjesztés: Nyomtatóval kapcsolatos árajánlatok 

Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

7) Egyebek 

 

 

 

Nagydobos, 2018. november 23. 

 

 

 

 

 

        Kovács Gábor  

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

 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2018. november 19-én  1400 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme  

 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Fekete László képviselő 

    Giczei István képviselő 

    Székelyné Mester Mária képviselő 

 

    Dr. Kovács Eszter jegyző 

Drabik Csaba Mihályné pénzügyi bizottsági tag 

Hermel Ildikó könyvvizsgáló 

 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

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

 

A képviselő testület jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Giczei István és Bódi Elek képviselőket. 

 

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 

105/2018. (XI.19.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1) Előterjesztés: Pénzügyi bizottsági elnök megválasztása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

2) Előterjesztés: 2018. évi I. féléves költségvetési beszámoló 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3) Előterjesztés: 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása  

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

4) Előterjesztés: Bursa Hugarica ösztöndíj támogatási kérelmek elbírálása  

Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 
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5) Előterjesztés: Orvosi rendelő felújítási pályázat közbeszerzéssel kapcsolatos bíráló 

bizottsági tagok megválasztása 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

6) Előterjesztés: Nyomtatóval kapcsolatos árajánlatok 

Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

7) Egyebek 

 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ : Előterjesztés: Pénzügyi bizottsági elnök megválasztása 

      Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Fekete László lemondott. A törvényes működéshez pénzügyi bizottságnak lennie kell. Van-e valaki,  

aki szeretné csinálni? Senki? 

 

Dr. Kovács Eszter jegyző: 

2000 fő feletti településen kötelező a pénzügyi bizottság . A képviselői tagság vállalásával, a 

bizottságok munkájában való részvételt is vállalják a képviselők, hiszen ez a törvényes működés 

feltétele. Pénzügyi bizottság nélkül nem működhet az önkormányzat, a törvényes működés 

biztosításához szükséges. Ha a tag (elnök) hiánya miatt nem lesz működőképes a pénzügyi bizottság, 

akkor a törvényesség felügyeleti eszközöket fog alkalmazni a Kormányhivatal.  

 

Giczei István képviselő: 

Elnököt választunk, vagy tagot? 

 

Dr. Kovács Eszter jegyző: 

Tagot választunk, a jelenlegi tag is lehet elnök.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha nem jelentkezik senki, én fogok javaslatot tenni. Ha nem vállalja most el senki, akkor nem tudjuk 

elfogadni a költségvetést sem, illetve normatíva igénylést sem adhatunk be. Illetve, ha büntetést 

szabnak ki emiatt, akkor gondolom azt is vállaljátok. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Laci, amikor mondtad, hogy lemondasz, azt mondtad megindokolod döntésedet. Még nem hallottuk az 

indokot. 

 

Fekete László képviselő: 

Úgy gondolom felelősséggel nem tudom ellátni a feladatot. Ennyi, nem akarom ragozni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nincs javaslat? 

 

Akkor a következő ülésen én fogok javaslatot tenni. A pénzügyi bizottság nélkül nem lehet tárgyalni a 

következő 2 napirendet, ezért 2018. évi I. féléves költségvetési beszámoló és a 2018. évi 

költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása napirendi pontokat elnapoljuk.  

 

Ildikó, mivel nem tudtunk konszenzusra jutni a pénzügyi bizottsági tag választása miatt, mikor lenne 

neked jó, hogy ismételten összehívja a testülete, és megtárgyaljuk ezeket a napirendi pontokat? 

 

Hermel Ildikó könyvvizsgáló: 
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Mához egy hétre, ugyan ebben az időpontban, ha mindenkinek jó. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Rendben. Köszönöm Ildikó és Gabriella, hogy eljöttetek.  

 

Hermel Ildikó és Drabik Csabáné elhagyja az üléstermet. 

 

Tárgy /4.tsp/ : Bursa Hugarica ösztöndíj támogatási kérelmek elbírálása  

      Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

 

Dr. Kovács Eszter jegyző: 

A szabályzatot elfogadta a testület, ez alapján összeállt a rangsor. „A” típusú pályázatra 20 Fő, „B” 

típusú pályázatra 2 fő adott be kérelmet. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Van-e kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs, aki jóváhagyja a határozat tervezetet, kérem szavazzon.  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

106/2018. (XI.19.)  KT. számú határozata 

 

 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról 

 

 

A Képviselő- Testület  

 

 

„A” típusú ösztöndíjban az alábbi tanulókat részesíti: 

 

 

Ssz. 

NÉV 
Lakhely Bírálat alapján 

elért pontszám 

Rangsor 

1. 
Gajdos Dóra 

Nagydobos 15 1 

2. 
Bartha Bence 

Nagydobos 14 2 

3.  Vadon Réka Nagydobos  14 3 

4. Baksa Boglárka Nagydobos 12 4 

5.  Keresztesi Ildikó Nagydobos 11 5 

6. Sánta Dorina Nagydobos 11 6 

7. Szabó Evelin Nagydobos 11 7 

8. Bodó Nikolett Nagydobos 11 8 
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9. Lengyel Adél Nagydobos 11 9 

10. Varga Georgina Nagydobos 10 10 

11. Baranyi Barnabás Nagydobos 10 11 

12. Filep Bettina Nagydobos 9 12 

13. Szolnok Réka Nagydobos 9 13 

14. Szolnok Gábor Nagydobos 9       14 

15. Jóni András Dániel Nagydobos 9 15 

16. Tótfalusi Dávid Nagydobos                          8       16 

17. Hriczu Dávid Nagydobos 8 17 

18. Koós Ádám Nagydobos               7                  18 

19. Baksa Renáta Nagydobos              7                  19 

20. Czomba Péter Nagydobos             7                    20 

 

 

 

„B” típusú ösztöndíjban az alábbi tanulókat részesíti: 

 

 

 

Ssz 
NÉV 

Lakhely Bírálat alapján 

elért pontszám 

Rangsor 

1. Baksa Barbara Nagydobos 11 1 

2. Keresztesi Panna Nagydobos 10 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Kovács Gábor                       Dr. Kovács Eszter 

            polgármester         jegyző 
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Tárgy /5.tsp/ : Orvosi rendelő felújítási pályázat közbeszerzéssel kapcsolatos bíráló bizottsági  

tagok megválasztása 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Közbeszerzéssel kapcsolatos bíráló bizottságot kell választani. Tagoknak a következő személyeket 

javaslom. – pénzügyi oldalról Ferenczi Anita, - jogi jegyzőnő, -műszakis: Giba Tamás, - közbeszerzési 

szakértő Dr. Papp-Lada Beáta, aki a közbeszerzést bonyolítja.  

Ki szeretne a testületből benne lenni? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Én szeretnék benne lenni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Képviselő testületi tag nem lehet, mert összeférhetetlenség áll fenn.  

4 fős lesz a bizottság. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

107/2018. (XI.19.)  KT. számú határozata 

 

 

Az  „Orvosi rendelő fejlesztése Nagydoboson” tárgyú   közbeszerzés bírálóbizottságáról 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Orvosi rendelő fejlesztése 

Nagydoboson” tárgyú  közbeszerzési bíráló bizottság állandó tagjainak az alábbi személyeket 

választja meg:  Dr. Kovács Eszter jogi szakértelmet biztosító tag,−  Dr. Papp-Lada Beáta 

közbeszerzési szakértelmet biztosító tag,−  Ferenczi Anita pénzügyi szakértelmet biztosító tag,−  Giba 

Tamás műszaki szakértelmet biztosító tag. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kbt. szerinti, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet 

biztosító tagról, az adott beszerzés sajátosságaihoz igazodóan, szükség esetén külön megbízási 

szerződés megkötésével gondoskodjon. 

 

 

 

Felelős: Kovács Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

                  Kovács Gábor                       Dr. Kovács Eszter 

  polgármester        jegyző 
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Tárgy /6.tsp/ : Nyomtatóval kapcsolatos árajánlatok 

Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Két árajánlat van, Macus is hozott egyet. Közel azonos mind a kettő. 

 

Fekete László képviselő: 

Havonta mennyit fizettetek a nyomtatóért? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem tudom pontosan. Mind a két gép felújított. Aki eddig is üzemeltette, ha gond volt szóltunk, és 

szinte azonnal jött.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Én ismerem a másik ajánlattevőt, nagyon korrektek.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mivel árban szinte azonos a két ajánlat, döntse el a hivatalvezető, hogy melyik ajánlatot fogadjuk el.  

Javaslom, hozzunk határozatot, hogy be lehessen szerezni a kettő közül valamelyiket. 

Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

108/2018. (XI.19.)  számú  határozata 

 

Nyomtató beszerzéséről 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta, és támogatja az önkormányzat részére a nyomtató beszerzését azzal, hogy a 

testülettel ismertetett 2 db árajánlat közül a jegyzőre bízzák a választás lehetőségét.  

 

 

 

Felelős: Dr. Kovács Eszter jegyző 

Határidő: azonnal 

 

. 

 

                  Kovács Gábor                       Dr. Kovács Eszter 

  polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy /7.tsp/ : Egyebek 

 

Fekete László képviselő: 

A kastélynál a szelektív kukák, még mindig ott vannak, nem vittétek el.  
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Kovács Gábor polgármester: 

Meg kell nézni, hogy ki helyezhet el benne szemetet, csak Nagydobosiak, vagy mások is.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ki döntötte el, hogy hová legyen helyezve a kuka? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mi döntöttük el.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha olyan helyen lenne, ahol van kamera, jó lenne. Akkor tudnánk kihelyezi el ott a rengeteg szemetet.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Lejjebb vinném kb. 200 métert a Dózsa György út felé, ott van kamera. Ezt a lehetőséget 

megbeszéljük a hulladékszállító céggel.  

 

Giczei István képviselő: 

Annak idején azért lett odatéve, hogy ne vigyék a Levente térre az illegális szemetet.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Spontán szervezett lomtalanítási akciókor be lehet vitetni a szemetet Nagyecsedre. Ha gondoljátok, 

ilyet csinálhatunk.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ha bejön, akkor gyakrabban meg lehet csinálni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mikuláscsomag az óvodás és iskolás gyerekeknek az előző évekhez hasonlóan legyen? 

Gabriella kérése volt, hogy 10 csomag szaloncukorral vegyünk többet. 

Mennyiből lehet Elek összeállítani egy csomagot? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Mint tavaly, 315 Ft-ból megvan. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Rendben, ez Elek rendezd. 

 

Volt bent hozzám Jóni János. Azt kérdezte meg, hogy bejöhet-e ma testületi ülésre. Mondtam, hogy 

most nem, de tolmácsolom felétek a kérését, és majd meghívjuk. 

 

A görög katolikus egyházzal felveszem a kapcsolatot a bölcsőde ügyében.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én határozottan visszautasítom, amit feltett Jóni János az internetre a képviselő testületre és három 

tagjára. Jóni Jánossal nincsen semmi bajom, csak nem veszem fel a telefont hétvégén neki, és ő azt 

írja, hogy polgármester megtiltotta, hogy felvegyem a telefont. Csak itt testületi ülésen vagyok 

hajlandó beszélni vele.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Öregek napja lesz? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Hétfőn megbeszéljük mikorra tegyük. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 
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Arról volt szó, hogy nem tesszük teljesen karácsonyra, mint az előző években. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, hétfőn megbeszéljük az időpontot.  

Advent: egyeztetve van a civilszervezetekkel, egyházakkal, ki melyik vasárnap gyújt gyertyát. 

Vendéglátást az előző évekhez hasonlóan szeretnék.  

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 15 órakor.  

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Kovács Eszter 

                       polgármester                                          jegyző 

 

 

 

   Bódi Elek                                                             Giczei István  

 jegyzőkönyv hitelesítő 


