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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. május 14-én megtartott  

üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor 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 Fekete László képviselő. 

Ferenczi Zoltán képviselő bejelentette késését.  

 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Bódi Elek és Székelyné Mester Mária képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek 

kijelöli.  

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének módosítására. A 3. napirendi pontot javasolja 1. 

napirendnek, utána változatlan sorrendben lennének tárgyalva a napirendi pontok, de 4. javasolja 

felvenni a Só szoba létrehozását..  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

57/2015. (V. 14.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1) Helyi értéktár bizottság létrehozása 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

2) Óvoda kérelme 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

3) Óvoda beadványa nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

4) Só szoba létrehozása  

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

5) Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

6) Testvértelepülési megállapodás kezdeményezése  

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 



7) Településközpont megújítása, kialakítása 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

8) Az általános iskolai tankönyv támogatásról 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

9) Egyebek 

 

 

 

 

Kovás Gábor polgármester: 

Köszöntöm a megjelenteket, külön köszöntöm Fülöp István urat, a Mátészalkai Járási Hivatal 

Hivatalvezetőjét. Napirend előtt felszólalást kért hivatalvezető úr, ezzel át is adom a szót. 

 

Fülöp István Mátészalkai Járási Hivatal hivatalvezetője: 

Köszöntöm a jelenlévőket. Tanúsítványt adnék át a képviselő uraknak és hölgyeknek.  

 

Megérkezik Ferenczi Zoltán képviselő. 

 

A választást követő 3 hónapon belül egy tanfolyamon kellett részt venni a képviselőknek. 

Kormánymegbízott úrtól kaptam megbízást a tanúsítvány átadására. Mindenki sikeresen elvégezte, 

gratulálok.  

 

Fülöp István átadja a képviselőknek a tanúsítványt. 

 

A Járási Hivatal az emberekért van. Az ügyfelekért kell lenni. Segítünk Nagydobos lakosságának is 

törvényes keretek között. A jövőben is kérném jegyző urat, hogy juttassa el a képviselő testületi ülés 

meghívóját, és ha tudunk, részt veszünk a hivatal részéről is. Köszönöm, hogy meghallgattak.  

 

Tárgy /1.tsp/ Helyi értéktár bizottság létrehozása 

   Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azért hívtam meg a tanár urakat, és Kiss Bélánét, hogy szeretnénk létrehozni egy helyi értéktár 

bizottságot. ez a bizottság felkutatja a helyi értékeket, és ezzel öregbíti Nagydobos hírnevét. 5 

település van benne ebben a programban, köztük Nagydobos. Történetek, mesék, tárgyak felkutatása 

lenne a cél. Önkéntesek segítségével kellene megvalósítani. Mátészalka koordinálásával működne ez a 

dolog. Lesz egy egységes tematika, mely szerint dolgozni kell. Régóta itt laknak ezek a meghívott 

személyek. Amit az önkéntesek összegyűjtenek, azok kategorizálása lenne a bizottság feladata. Én 5 

fős bizottságban gondolkodtam, Kiss Árpád, Ladomérszky György, Kiss Béláné és 2 testületi tag. 

Várom a kérdéseket, hozzászólásokat, javaslatokat.  

 

Ladomérszky György: 

Valaki fiatalt kell választani helyettem, mert 75 éves vagyok, és beteges. Van filmanyagom 

Nagydobosról, azt rendelkezésre bocsájtom. Szerintem ez használható, Nagydobosról szól. Sajnos 

településünk nem nagyon dúskál természeti kincsekben, a sütőtökről ismerik dobost, ezt kellene 

kibontani. Annak idején a gyerekekkel sok régi használati tárgyat összegyűjtöttünk.  

 

Kiss Béláné: 

Hol vannak ezek a dolgok? Amikor a nyugdíjasklubnak gyűjtöttünk, nem volt meg a padláson. Azt 

sem tudjuk, hogy meg van-e az, amit mi összegyűjtöttünk. Az értéktár a jelenlegi értékeket is jelenti 

gondolom, ezeket is fel lehet sorolni.  

 

Fülöp István Mátészalka Járási Hivatal Hivatalvezetője: 

Ez a dolog a Hungaricum törvénnyel kezdődött. Az értékeke le vannak bontva tárgyi és szellemi 

értékre. Ezeket még tovább lehet bontani. Mindent össze kell gyűjteni, be kell vinni a helyi értéktárba. 



Tárgyakat, meséket, dalokat. Kezdjen el a bizottság nyomozni, had őrizzük meg értékeinket a jövő 

számára. Így lesz Nagydobosnak jövője, ha ezeket számba vesszük. Jelenlegi alkotásokat, értékeket, 

bármi ami fontos Nagydobosnak össze kell gyűjteni.   

 

Kiss Béláné: 

A tök mindenképpen benne kell, hogy legyen. Szerintem a kender feldolgozásának, szövési 

folyamatok elmondása is lehetne egy érték. A vetéstől a végtermékig terjedő folyamat.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az önkéntesek felkeresnék a település összes lakosát. A bizottságnak az önkéntesek munkáját kellene 

koordinálni, és azt, hogy milyen szempontok alapján haladjanak.  

 

Fülöp István Mátészalka Járási Hivatal Hivatalvezetője: 

Érték lehet a Perényi család korából meglévő fa is.  

 

Kiss Béláné: 

Akácfasorok a földek végén, ez is jellemző volt Nagydobosra, hiszen az akác nekünk jellegzetes fafaj 

a homokfogásra.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Jónak tartom ezt a dolgot. A hivatalvezető úr érintette, amit szerettem volna elmondani. Nem csak a 

tárgyi értékeke felkutatása, hanem a szellemi és erkölcsi értékeke felkutatása is beletartozik. Van 

kapcsolatom egy 80 éves Nagydobosról elszármazott bácsival. Én a zsidó embert tisztelem,  az 

elhurcolásukról kérdeztem ezt a bácsit. Ő 6-7 évesen szembesült a 18-55 év közötti emberek vagonhoz 

szállításával. Nagydoboson is volt zsidó gyógyszertár, rőfös, szeszgyár. Ő írt egy könyvet, és meg 

fogom kérni, hogy juttassa el Nagydobosra. Ez is az értéktárunk becses része lehet.  

 

Ladomérszky György: 

A diákok nagyon nagy része elment Nagydobosról, nincs munkahely, nincs a falvaknak megtartó 

ereje. Pedig a föld az érték. Tehetnének valamit a szülőfalujukért.  

 

Kiss Béláné: 

Mi sem úgy élünk, mint a szüleink, megy a világ előre.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A tematikát meg lehet beszélni a szakemberekkel. Sajnálattal veszem, hogy tanár úr egészsége miatt 

nem tud részt venni benne. Köszönettel vesszük a diákat, melyet felajánlott.1219-ben jegyezték 

Nagydobost, közel 800 éve. Ebből az értékekből egy kiadványt lehet lesz összeállítani. Hány fővel 

alakuljon meg a bizottság? A képviselő testületből ki vállalja a tagságot?  Senki? Ha nem akar senki, 

akkor én leszek benne. Én szeretnék ebben a munkában részt venni. Elnökének Kiss Árpád 

személyében tennék javaslatot, Árpi mit szólsz hozzá?     

 

Kiss Árpád: 

Nagydoboson kikopik az a réteg, akire lehet építeni ilyen munkában, nagyon sok elfoglaltságom van, 

tagként szívesen részt veszek benne, de az elnökséget nem vállalom.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tudomásul vesszük.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Nem lehet egy kicsit szélesebb körbe kivinne, mennyire sürgős ez? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az előző képviselő testületi ülésen felmerült, hogy létrehozunk egy helyi értéktár bizottságot, tudtatok 

róla. 



 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Csak ennyi hangzott el. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Minél többen lennének tagok, annál több mindent lehetne összegyűjteni. Lehetne 5-6-7-8 tag is. Én 

szívesen segítek a gyűjtésben.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az önkénteseknek kell lenni 5-8 főnek. A bizottság csak koordinálná a munkát.   

 

Bódi Elek képviselő: 

Az előző hozzászólásommal elmondtam, hogy az önkéntes szerepet bármikor vállalom.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mennyi azaz idő, ami elég lenne, hogy felkészüljetek? Október környékén össze kell állnia a 

dolognak. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

A következő ülésre halasszuk el. Így nem tudtuk miről van szó. Kapjunk róla anyagot.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az előző ülésen is ezt mondtuk. Szeretném záros határidőn belül lezárni. A Dobszóban is megjelent 

márciusban ez a dolog, aki igazán akart tájékozódni, tudta miről van szó.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Leírhattad volna egy pár mondatban, hogy ezekre az emberekre gondoltál, a bizottság ennyi fővel 

alakulna meg stb. Csak ennyit kellett volna. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A következő ülésre összeállítunk egy anyagot és egy rendkívüli ülésen megalakítjuk a bizottságot.  

Aki egyetért azzal, hogy a helyi értéktár bizottságról a döntést elhalasszuk, kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

58/2015. (V. 14.)  KT. számú határozata 

 

Helyi értéktár bizottság létrehozása 

 

A képviselő testület  

 

A Helyi értéktár bizottság megalakításáról szóló döntését a következő testületi 

ülésre elhalasztjuk. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Fülöp István hivatalvezető úr jó munkát kíván a képviselő testületnek és elhagyja az üléstermet. 

 

 

 



Tárgy /2.tsp/ Óvoda kérelme 

   Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Bódi Elek képviselő: 

A két óvodai beadványt nem lehetne-e a konyha ügyével tárgyalni, mennyire határidős ez? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Gabriella? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

A két rendelet május 1-től élő, nem sürgős.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A következő ülésen megtárgyaljuk.  

 

 

 

Tárgy /3.tsp/ Óvoda beadványa nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mit tudtok a nehéz körülmények között végzett munka pótlékáról? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mi a nehéz körülmény? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nyugodtan lehet kérdezni, jegyző úr mond el mi változott a korábbiakhoz képest.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Változott a besorolása Nagydobosnak, két egyesünk van. A törvény úgy fogalmaz, hogy jogosult a 

nevelő illetve a munkáját segítő a kiegészítésre. A normatívában fog jelentkezni, azt mondta Gabriella. 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Amit kötelezővé tettek, mindenre ideadták a pénzt eddig.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Törvényt nem sértünk, amit a törvény előír, azt oda kell adni, ha a normatívát megkapjuk, oda fogjuk 

adni. A pedagógusokat, és a pedagógusok munkáját segítőket érinti. 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Mindenki készíti az átsorolást, akik most kerültek be, nem kell hozzá testületi döntés. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nincs betervezve a költségvetésbe, nem 100 %, hogy visszamenőleg adni fogják erre a normatívát.  

Körültekintően kell eljárnunk, a %-ról kell dönteni a testületnek.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Adhatunk így bármennyit, és ki tudja, hogy mennyit fognak behajtani rajtunk. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Megszavazzuk a százalékot, és utána be kell majd nyújtani az államkincstárnak az igénylést? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, és módosítani kell a költségvetést.  



 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Ez a pótlék évek óta van, eddig Nagydobos nem kapta, most soroltak át bennünket. Nyáron lehet 

pótigénylést benyújtani az államkincstár felé normatívára, ekkor lehet erre is igényelni normatívát. Én 

utána érdeklődtem, de ti is erősítsétek meg az általam elmondottakat, nézzetek utána.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mi dönthetünk benne, hogy 10 és 30 % között mennyi pótlékot adunk. 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Ez olyan, mint a vezetői pótlék, az állam a minimumot adja le, azt finanszírozza.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Nektek jó most a minimum? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Érdeklődjetek utána, 100 %-ra tudjátok meg, szerintem a minimumot adja az állam. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Szerintem 10 %-ot a vezetőnek, 20 %-ot a többieknek. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Milyen hamar lehet utána járni ennek a dolognak? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Nincs olyan ismerős község, akit meg lehetne ez ügyben kérdezni? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

A minimumot oké, adja az állam, de utána érdeklődök más településen is. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő:  

A minimumon felüli részt adni fogják? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Az állam a 10 %-ot fogja odaadni, ez így van a többi pótléknál is.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Akkor miért írja oda a 30 %-ot? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azért, mert van olyan település, aki ezt oda tudja adni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A törvénnyel egyetértek. A csőd idejében az élelmezésvezetőnek a munkatársi pótlékát elvettük, 

mindent visszaadtunk, de ezt nem. Nem hiszem, hogy erre nem lenne lehetőség, én ezt javasolni 

fogom.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Utánajárunk, vagy mi lesz? Ülünk rajta akkor egy hetet.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A 10 %-ot odafogja adni az állam, mi ettől többet nem fogunk adni, csak addig, míg az állam nem 

adja, addig nekünk kell megfinanszírozni.  

 

 



Bódi Elek képviselő: 

A 10 % egy kiindulási alap.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ha az állam többet adna, mi is adhatunk többet. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Van olyan aki többet tud adni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Van. Jövő héten úgy is lesz testületi ülés, addig utánajárok.   

 

Bódi Elek képviselő: 

Döntsünk a 10 %-ban, ennél többet nem tudunk bevállalni, nem bírja a kasszánk.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem látom benne, hogy a 30 %-ot nem finanszírozza.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha adják, odaadjuk a 30 %-ot, de ha hátrányos helyzetű a település, nincs miből adakozni.  

 

Giczei István képviselő: 

A pedagógusnak is 8 hónapra van kiszámolva? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Igen, 8 hónapra van mindenkinek kiszámolva.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A 10 %-ot is mi finanszírozzuk meg előre nyáron lehet pótigénylést benyújtani. Az állam a 10 %-ot 

adja, arra ad normatívát.  

Kérnem a javaslatokat. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Annyit adjunk, amit az állam ad, a 10 %-ot. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ki javasol más %-ot? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

30 %-ot javaslok. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Székelyné Mester Mária képviselő bejelentette érintettségét a napirendi pontnál és a szavazásnál 

tartózkodik.  

 

Felteszem szavazásra a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy 30 % legyen a nehéz körülmények között 

végzett munkáért járó pótlék, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elutasította a 30 %-ot. 

 

Aki egyetért azzal, hogy 10 % legyen a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék, 

kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozta: 



 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

59/2015. (V. 14.)  KT. számú határozata 

 

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékról 

 

A képviselő testület 

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a pedagógusok és  a nevelő- és 

oktató munkát közvetlen segítők részére nehéz körülmények között végzett 

munkáért járó pótlékot 10 %-ban állapítja meg az óvoda vonatkozásában. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Tárgy /4.tsp/ Só szoba létrehozása 

           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Konkrét árajánlat van 693.000 Ft-ról, 6 m só fal lenne a szobában.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Hány m2-es lesz a szoba? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

20 m2. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az önkormányzatnak jelenlegi állás szerint 283 e Ft-tal kellene megpótolni a meglévő összeget, hogy 

kialakításra kerüljön ez a szoba. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Én az elejétől jónak tartottam, támogatni is fogom a magam részéről. A 6 m2-es só fal elég lesz.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A generátor működtetésével elég.  

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Ezekkel nyugodtan el lehet indulni, kiindulásnak ez megfelelő. Ki lehetne bővíteni homokozóval is, ez 

270 e Ft lenne, nagyon látványos. Álomszép közösségi térnek ki lehet alakítani. Az iskola 

alapítványára is rákérdezem, nem-e segítenek a kialakításában, de eddig  még nem kaptam választ. Ha 

az önkormányzat bevállalja a hiányzó összeget, akkor a szerződést alá lehetne írni. Támogatná-e az 

önkormányzat ezzel az összeggel a sószoba létrehozását? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ez egy érték, ha meg van csinálva, kinek a tulajdona lesz? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Az önkormányzaté. Be lehet osztani az óvoda, az iskola és a település lakossága között a használatát. 

Ezt meg lehet szervezni.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Szerintem el lehet indítani, én javaslom a támogatást.  



 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az egyházak be lettek ebbe vonva? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Ezt az alapítvány csinálja, ő nekik kellene őket megkeresni. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Ez a 693 e Ft nagyon baráti, én támogatom minden mértékben.  

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

40 %-kal olcsóbb, június végéig van ez az ár. Ha azt mondjátok, hogy 693 e Ft-ig mehet, és a 

különbözetet átvállalja az önkormányzat, akkor alá lehet írni a szerződést.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

283 ezer Ft-tal kell eddig kipótolni. Szerintem 693 e Ft-ig a hiányzó összeget odaadjuk, hiszen a tégla 

jegyek árusítása még folyamatban van, a jelenleg meglévő összeg változhat.  

 

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 

60/2015. (V. 14.)  KT. számú határozata 

 

A só szoba kialakításáról 

 

A képviselő testület 

 

Támogatja a só szoba kialakítását, és a jelenleg összegyűlt összeget kiegészíti az 

ajánlatban szereplő összeg értékéig. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Tárgy /5.tsp/ Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mindenki megkapta a kérelmet, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Állítólag ők már kaptak egyszer WC-re támogatást. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Tőlünk nem kaptak. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Az elmúlt évben a védőnővel már voltunk kint, és megnéztük van-e a portákon, vagy nincs, és  Bajnai 

Benő azt mondta, hogy az a lényeg, hogy bármilyen erre a célra szolgáló építmény legyen ott, és az 

hogy használható e vagy nem az már más dolog.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 



Mennyi pénzbe kerülne az ehhez szükséges fa és egyebek? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szerintem 100 családnak kellene, ez minimum 150 e Ft.  

Tudni kell, hogy május 1-én történt egy dolog a kisebbség által szervezett eseményen, összetört 15 db 

szék, nem vállaltak ez ügyben semmit. Addig, míg nem mondják el, hogy mi történt, én nem 

támogatok semmit.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Az elnök, Anti többször bejött a hivatalba, és minősíthetetlen hangnemben beszélt a dolgozókkal, én 

nem támogatom a kérelmet.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ezek a lakások összkomfortosak voltak, mindenhol lenni kellett. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Igen, azok voltak. Javaslatom a következő, a képviselő testület döntése alapján felhatalmazzuk  a 

jegyző urat, hogy nézzék meg kinek nincs WC, akinek nincs, azt szólítsa fel az elkészítésére, 60 napon 

belül ellenőrizze, hogy meg van-e, és aki nem csinálja meg, azt meg kell bírságolni. Jegyző úr, nézd 

meg, hogy lehet-e ilyenért bírságolni. Rá kell vezetni őket, hogy csinálják meg.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

A szociális rendeletben korábban benne volt, megnézem bele lehet-e tenni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ezek így élnek, soha nem volt nekik.  

 

Bódi Elek képviselő:  

Akinek van, annak nem kell félni, akinek nincs az pedig feleljen érte.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A kisebbség megkapta a támogatást, a számlájukat teljesen lemerítették, 600 Ft van rajta.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Nincs akkor miről beszélni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az irodáról nem beszéltünk, szerintem anyagilag és tárgyakban is hozzájárultunk. Amit a törvény 

előír, az megadtuk. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A rezsit fizetik? Arról volt szó, hogy azt ők fogják fizetni.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ha nem fizetik, akkor minden vissza. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ildikót megkérdezem, hogy van arra az épületre az áram számla.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

PVC-t is kérnek, de volt ott nekik.  

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Parketta volt, de eltűnt. 



 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Festéket is kér. Amikor itt volt Anti, azt mondta mindent megcsinálnak.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A 280 e Ft-ból amit kaptak, teljesen el lehetne készíteni. Sajnos a pénznek a felhasználásával nem 

kötelesek elszámolni felénk. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mikor szoktak összeülni, jegyző úr elvileg ott van. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Már a titkárnő csinálja, én nem vagyok benne. 6 kötelező ülés van egy évben nekik.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Részemről nem támogatom a kérelmet. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Én sem támogatom.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én sem.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Fogalmazzuk meg az elutasítás indokát. 

  

Dr. Horváth László jegyző: 

Az együttműködési megállapodásban foglaltakat maximálisan teljesítettük. Egyéb saját forrás nem áll 

rendelkezésünkre. A kérelmet nem áll módunkban támogatni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért jegyző úr javaslatával, kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

61/2015. (V. 14.)  KT. számú határozata 

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

 

A képviselő testület 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét nem támogatja, mivel az 

együttműködési megállapodásban foglalt kötelezettségét az önkormányzat 

teljesítette, és ezen felül plusz forrást nem tud biztosítani.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Tárgy /6.tsp/ Testvértelepülési megállapodás kezdeményezése  

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 



Közös testületi ülésen szeretnék együttműködést kezdeményezni. Tiszaújhely szeretne a mi 

testvértelepülésünk lenni. Milyen időpont lenne a jó erre a dologra? Kötetlen beszélgetés lenne a két 

település elöljárói, testületi tagjai között.   

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Van valami róluk, hol lehet őket megnézni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az interneten meg lehet nézni a települést. 

 

Giczei István képviselő: 

Erdélyi településen nem gondolkozunk? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Őket is meg lehet keresni, lehet Erdélyi, Kárpátaljai. Pályázni lehet ilyen feladatokra, de határon 

átnyúló településnek kell lennie. Időpont kellene, amikor összejönnénk, de szeretném rövid időn belül 

létrehozni ezt a találkozót a két település között. Megbeszélem velük, és tájékoztatom a testületet.  

 

Tárgy /7.tsp/ Településközpont megújítása, kialakítása 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

  

Kovács Gábor polgármester: 

Nyár környékén fognak indulni a TÁMOP-os programok, sajnos az előzőekből Nagydobos kimaradt. 

Szeretném,ha most beadnánk a pályázatot településközpont megújítására, kialakítására. Ezt a 

megyénél döntik el, kész elképzelésnek kell lenni, mire a pályázat megjelenik. Nem engedélyes tervről 

beszélek, de ez pénzbe lesz nekünk. Gondolkozzon el mindenki, hogy mit lehet itt kialakítani.  

A hivatal miért van az óvodával egy helyrajzi számon? Szerintem a beépíthetőség miatt lett így. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A régi óvoda helyére tenni kell egy játszóteret. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Önerőből lehet csak. Itt lenne jó kialakítani a faluközpontot a hivatalnál, de ott van a Varga Zoli boltja, 

a Kiss B. Zoli boltja, és a másik oldalon ott van a művelődési ház, a Varga Zoli fagyizójával. Ha 

eltűnik a művelődési ház, és átkerül oda a Kiss B. üzlete és a Zoli helyisége, akkor lehetne lépni. Egy 

parkot tudnánk kialakítani, és helyet kapna a művelődési ház is.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Kérdés, hogy a cseréket mikor tudnánk megoldani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha pályázni akarunk, lépni kell.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha nem jön össze, akkor a régi művelődési ház helyett, lehetne egy újat építeni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, de olyan dolgok vannak közbe, hogy esztétikailag meg van lőve. Nagydoboson érdekes 

tulajdonviszonyok vannak. Tudni kell, hogy az utak, árkok is még a Petőfi Mgtsz nevén vannak. Ezek 

sem lettek eddig rendezve, pedig ezeket korábban átírták volna ingyen.  

Én még az útkereszteződésnél körforgalomban is gondolkodtam. De nincs településközpont 

Nagydoboson. Gondolkodni kell ezen.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A Czine Ida házával mi lesz? 



 

Kovács Gábor polgármester: 

Ildikó még nem lépett a bejegyzett jelzáloggal kapcsolatban. 8 tulajdonosa van az ingatlannak. 

Folyamatban van az ügy.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A híradóban volt, hogy járdaépítésre lehet pályázni kis településeknek.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azok pályázhatnak, ahol nem volt adósságrendezési eljárás.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Átköltözik-e a hivatal a gyógyszertár épületébe? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Átfog, ezt már megbeszéltük. Festeni kell, és 3 ablakot kell betenni. Egyelőre ennyit szeretnénk 

megcsinálni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Egy ideig lenne itt is és ott is? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. A rendőrséget is szeretném odavinni, most eldugott helyen vannak. Ha pályázat lesz kiírva, 

akkor arra az épületre pályáznánk. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Akkor ez a mostani épület nem lenne? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Idejönne a gyermekjóléti szolgálat, a Nyugdíjas Klub, a CKÖ, esetleg a könyvtár is, szerintem lehet 

ennek az épületnek funkciót találni. 

A faluközpont kialakításán gondolkodjon el mindenki, szeretnék mérnököt is elhívni, ő tudja, hogy 

meg lehet-e valósítani vagy nem. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Küldeni kell Kiss B-nek és Varga Zolinak levelet a terveinkről, és meglátjuk mit szólnak hozzá. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jó megkérdezzük, de lenni kell egy kész elképzelésnek.  

 

Tárgy /8.tsp/ Az általános iskolai tankönyv támogatásról 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Minden évben tárgyaljuk azon általános iskolás gyerekeknek a tankönyvtámogatást, akik nem 

részesülnek ingyenes tankönyvben. Eddig mindig megszavaztuk a támogatást.  

 

Amennyiben nincs kérdés, aki egyetért a tankönyvtámogatással az általános iskolás gyerekeknek, 

kérem szavazzon.   

 

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

hozta:  

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 



62/2015. (V. 14.)  KT. számú határozata 

 

Az általános iskolai tankönyv támogatásról 
 

 A képviselő testület 

 

A Nagydobosi általános Iskolába járó azon gyermekek részére, akik ilyen 

támogatásban nem részesülnek, a tankönyveket ingyenesen biztosítja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Tárgy /9.tsp/ Egyebek 
 

Dr. Horváth László jegyző: 

A Hit Gyülekezet kérte a Művelődési Házat vasárnapra, elmondtam hogy 10.000 Ft összegért szoktuk 

kiadni.   

 

Bódi Elek képviselő: 

Én nem fogom ezt támogatni, menjenek oda, ahol van az épületük, azt kellett volna nekik rendbe 

tenni, ott meg lehetne tartani a rendezvényt.  

 

Dr. Horváth  László jegyző: 

Kárpátaljáról jönnek egy busszal és ha esni fog az eső, kicsi lesz a hely ott lent, ezért kérnék a 

Művelődési Házat.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Hogy esett Nagydobsora a választás, miért ide jönnek? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Itt van Nagydoboson egy gyülekezet, biztosan az ő hívásukra jönnek. A Művelődési Házban 

nincsenek megfelelő kiszolgáló helyiségek, ezzel el lehet utasítani a kérelmet.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Szerintem ne adjuk oda a Művelődési Házat.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy ne adjuk bérbe a Művelődési Házat, kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

 Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

63/2015. (V. 14.)  KT. számú határozata 

 

A Művelődési Ház bérletéről 

 

A képviselő testület 

 

A Hit Gyülekezet kérelmét elutasítja, mivel a Művelődési Házban nincsen 

megfelelő kiszolgáló helyiség, egy ilyen rendezvény lebonyolításához. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 



 

Kovács Gábor polgármester: 

Elkészült a kimutatás a 2014. évi tökfesztivál bevételeiről és kiadásairól, melyet mindenki megkapott. 

Ez az idei évben változni fog. Mind a két estére nem szeretnék nagy előadót. Ebben az évben nem sok 

falunap lesz megtartva, mivel nincs rá pályázat kiírva, ezért remélem nagy lesz a látogatottsága a 

fesztiválnak.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Szerinted le fognak rá csapni? 

 

Kovács Gábor polgármester. 

Nem. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ez nagyon sok pénz, ami a kimutatásban szerepel.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Egy nagy fellépőnek a kihagyásával sokat meg lehet spórolni, 3 millió Ft a zsebedben marad.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Én egy naposra tervezném a tökfesztivált.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Egy nap kevés, én elhiszem, hogy megterhelő a két nap, sőt abban gondolkodok, hogy Németországba 

meghívták Gábort – a tökfaragót -, ott egy hetes lesz a fesztivál, és a képviselő testülettel jó lenne 

elmenni, ötleteket lehetne meríteni.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Friss dolgok kellenek, mivel már elég lapos a rendezvény.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ötletek kellenek, melyekkel olcsóbban meg lehet valósítani.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A képviselő testület döntötte el, hogy legyen tökfesztivál, de nekem az jutott eszembe, hogy meg 

kellene szabni egy határt, ameddig elmehetünk. Ott van a VIP sátor, 900 ezer Ft-ba van, oda elment 

ennyi pénz. Ez bődületes összeg.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Repire a húst ebben az évben be lehet vinni a sajátunkból, ezzel is spórolunk.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

A lovassportnál is jó lenne látni, hogy mi van ebben az összegben. A Metrós számlának is szép a vége. 

Az önkormányzatnál volt habzsi-dőzsi. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A lovasok abból az összegből kijöttek, mindent abból fizettünk. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A Metrós számlában benne van az óvoda, az iskola és az önkormányzat is. Azért van egy számlában, 

mert mindent az önkormányzat vett meg az intézményeknek is, de a bevétel az iskoláé és az óvodáé 

volt. Az önkormányzati dolgozó nem kapott semmit.   

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 



A hivatali dolgozók nagydobosiak, az iskolában és az óvodában sok nem idevalósi dolgozó van, nem 

lehet elvárni tőlük, hogy köszönömért jöjjenek.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Kinek a szégyene, ha nem megy az óvoda és az iskola? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Itt keresik a kenyerüket, igaz, hogy nem mindenki dobosi, de itt dolgoznak évek óta. Ha az 

önkormányzat nem számíthat az iskolai és az óvodai dolgozókra, akkor kire számíthat? 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A kiadási oldalból bőven kell lefaragni, és el kell dönteni, hogy a bevételen felül van pl. 3 millió Ft, 

melyet felhasználhatunk erre a célra.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Meg kell határozni, hogy meddig mehetünk el, de kell a kétnapos fesztivál.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Próbálok bevonni nagyobb szponzorokat. A TEVA.t meg fogjuk keresni, és ők is fognak támogatni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Tavaly is volt ígéret, hogy egy nagy fellépőt szponzor fogja fizetni, ezért is mertünk bevállalni két 

nagy fellépőt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, ígértem.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A kimutatásban jó lenne tudni, hogy ki mennyiért jött, vagy a Póker trófea miért 2 számlán van, vagy 

aki duplán szerepel nem-e téves? Aki tavaly italt árult engedély nélkül, azt ki kell szűrni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A serleg azért van szerintem két számlán, mert a kistökösöknek külön lett megvéve. Megkérdezem 

Ildikót, hogy aki kétszer van az téves-e, vagy két nap volt. Az árusoktól jó volt a visszajelzés a 

fesztiválról. 1-2 hónapon belül jó lenne összeállítanunk és megbeszélni az idei műsort. Ezt még 

tárgyalni fogjuk.  

Van-e téma az egyebekben valakinek? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Lengyel Sándorné előtt mikor lesz megcsinálva az árok? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Először árok kellett, elkészült. Az a baj, hogy ott sok helyen betemették az árkokat, és nem folyik le a 

víz. Meg lesz csinálva, de nem tudom, hogy ígérni, hogy mikor. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Lengyelné a kiindulási pont, és az árok mélyebben van mint a cső, így nem tud a víz belefolyni.  

 

Sánta Árpi hívott fel, hogy a hellósok bementek az udvarára. Érvényt kell szerezni, hogy nincs házaló 

árusítás a faluban.  

 

Jóni Edina munkaszerződésére is szeretnék ismét rákérdezni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 



A támogatás 2 évre van, utána 50 %-át kapjuk, ha határozatlan időre módosítjuk a  munkaszerződését, 

akkor a támogatást nem lehet igénybe venni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Munkavezetőnek javasoltam Fodor Karcsit, ennek pontot kell tenni a végére rövidesen, a 

közmunkásokhoz munkairányító kell.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mátészalkáról jelentkezett egy hölgy munkavezetőnek, felolvasom az önéletrajzát.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Minek jön ide egy ilyen végzettségű és ilyen munkaköröket betöltött személy munkavezetőnek? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Évek óta Mátészalkán a KHT-nál dolgozott.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Lassan június, és nincs munkavezető. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nincs munkavezető, de az almás rendben van, a burgonya el van vetve, a kaszálást folyamatosan 

csinálják, a kukorica, a sütőtök el van vetve, a kertekben is el van vetve a zöldségféle. Gondok vannak, 

de azt egy munkavezető sem fogja tudni megoldani.  

  

Bódi Elek képviselő: 

Gyuszi nagyon le van ezzel terhelve. Ő sokat beletesz. Én azért javasoltam Fodor Károlyt, mert jobbat 

nem tudok. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Be kell hívni Karcsit is, és a hölgyet is, meg kell őket hallgatni. A térkövet csinálják? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, csinálják.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én Karcsitól nem tudok jobbat, de ki kell pótolni a bérét 40.000  Ft-tal, és akkor is kevesebbe kerül, 

mint egy főt főállásban alkalmazni. Nem ígértem semmit sem Karcsinak, de nem lehet elvárni, hogy 

kocsival járjon, ellenőrizzen ugyanannyi pénzért.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Hallgassuk meg először a helyit.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meg lehet hallgatni, de nem volt olyan nagy hozzáállása a munkához tavaly sem. De semmi 

kifogásom ellene, csinálja.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A mezőőrségre a mezőőri járulék az 1000 Ft hektáronként be van szedve? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Rendelet vagy határozat van róla jegyző úr? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Rendelet, az kellett, ahhoz, hogy beindítsuk a mezőőrséget.  

 



Kovács Gábor polgármester: 

Mi kell ahhoz, hogy beszedjük? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

A rendelet alapján kell beszedni. A következő ülésre utána nézek.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A mezőőrök béremelésével mi van? Tavaly az volt, hogy megemeljük ebben az évben a bérüket.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jöjjenek el, és számoljanak be a munkájukról, és utána beszélhetünk róla.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A sportöltöző tervét jó lenne látnunk. A tökfesztivál kimutatása miért csak most van? A közmunkások 

ellenőrzésével kapcsolatban mondanám, hogy nem pontosak a nyilvántartások arról, hogy ki hol van. 

Le kell írni pontosan. 

Busz, Volán menetrenddel mi van? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az öltöző tervét meg fogom mutatni. A kimutatást csak most tudták elkészíteni a költségvetés és a 

zárszámadás miatt. A közmunkásokat mindenki tudja, hogy nem ott dolgoznak, amelyik programban 

vannak, nehéz a nyilvántartást összehozni.  A menetrenddel kapcsolatban nincs még semmi.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Fűnyírás, ha megnő a fű több ember kellene, van olyan út, ahol még nem vágták a füvet. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Hiába van bent ennyi ember, nincs olyan, akire rá lehetne bízni a nyírót. De 4 ember folyamatosan 

vágja, és most még lesz plusz két fő.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A Pálinkás melletti erdőt jó lenne lekaszálni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az egyik traktor rossz, a jövő héten kész lesz, és meg fogjuk csinálni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A tuskókkal mi lesz? a kisebbség nem viszi el? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Össze fogjuk roppantani, nem lehet odaengedni a kisebbséget.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A szeméttelepre a lucerna el van vetve? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Fű van benne, azt kaszáljuk, de nem lehet lucernát belevetni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A lekaszálttal mi van? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ott marad.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 



A művelődési ház külső festésével mi lesz, a múltkor azt mondtuk, hogy csinálni kell.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Felmérettetem, felőlem csináljuk. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Parkosítás? Ópályi másodszorra virágosít. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A magokat megvettem, el van vetve a fóliába, ki lesz ültetve.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Fazekasné 5 %-os béremelésével mi van, miért nem kapja? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Arról volt szó, hogy megkapja, Ildikó el fogja mondani, hogy van ez a dolog.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Jóni János felhívott, miért nem vagy itt jegyző úr 8 óra 30 perckor, az utcájukban a fű nincs levágva, 

ha le is van pocsék. A testület gyenge, miért nem rúgjuk ki jegyző urat, és panaszkodott, hogy a háza 

melletti ingatlan lakatlan, és nagyon gyomos.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

2010-től áll fent ez a helyzet elmondása szerint. Én lementem Szender Józsival megnézni a gyomos 

ingatlant, aznap kiment a felszólítás, és a gyomot levágták. Jóni János vádjai alaptalanok, ha tovább 

folytatja jogi lépéseket fogok tenni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Hogy mer egy Jóni Jani egy jegyzőt ilyen szinten bírálni? Az a Jóni Jani aki elmondott bennünket 

mindennek, hogy mer így beszélni? Az a Jóni Jani, akinek a kertje sokszor úgy néz ki, hogy a cigányé 

különb, hogy beszélhet így? Ha bejön, viselkedjen rendesen. Ő azaz ember, aki a baptista egyház 

nevében több kéréssel ide jön.  

Dühítő a viselkedése! 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem is értem, hogy miért hívott fel engem. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Az beszél, aki 2 évvel ezelőtt a kampányban úgy esett nekünk, mint kutya a mosatlannak. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szociális ügyekben dönteni kellene, a szociális keret meg van, dönteni kell a felhasználásáról. A 

következő testületi ülésen ezt meg kell beszélni.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Temetőgondnokot nem keresünk? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Séra Dénes megcsinálja, ő novemberig van felvéve. Engem Iván László keresett meg, ő vállalná. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Engem is megkerestek már többen is. Dénes jelenleg ellátja a feladatot. Figyelembe kell venni azt, 

hogy Gyuszi nem csak a temetőgondnoki feladatokat látta el, ha kellett ebédet hordott, a sportpályán is 

ellátta a feladatokat, és a nyugdíjas klub tagjait vitte.  

 



Bódi Elek képviselő: 

Lacinak én ezeket elmondtam, és megígértem, hogy elmondom a képviselő testületnek, hogy ő 

elvállalná.  

 

A konyhával kapcsolatban szeretnék elmondani pár dolgot. Meg van az első negyedéves kimutatás az 

étkezőkről. Nézze át mindenki, hogy jól van-e így, vagy nem. Negyedéves átlagban kijön egy x 

összeg. A katolikus egyház befizetését kivettem. Április hónapban az előzőekhez viszonyítva 80.000 

Ft-tal nőtt meg a befizetések száma. Nekem erre lenne javaslatom. Ha ebből a büdzséből gazdálkodott 

eddig is az önkormányzat és marad ez a tendencia, akkor a konyhások, akik a gőzben vannak, nekik 

kell odaadni és az élelmezésvezetőnek ezt a pluszt. Nem az én zsebembe megy a pénz. Az 

önkormányzat gazdálkodásáért felelősséget vállaltam. Ha a befizetések száma 20 %-kal fog csak 

megemelkedni, akkor ezt a pluszt odaadhatjuk. Én leszek, aki javasolni fogom, hogy osszuk vissza a 

pénzt. Ezt meg fogjuk beszélni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A jövő héten lesz egy rendkívüli testületi ülés, az időpontról mindenkit tájékoztatok. 

 

 

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

 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 

 

Bódi Elek                      Székelyné Mester Mária

                     

jegyzőkönyv - hitelesítők 


