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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2016. március 17-én 16 óra 30 

perckor megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Fekete László képviselő 

    Ferenczi Zoltán 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. 

 

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 

24/2016. (III.17.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

  

 

1) Előterjesztés: Szociális rendelet módosítása 

                                  Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2) Egyebek 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ Szociális rendelet módosítása 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 
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Megkérem jegyző urat tájékoztassa a képviselő testületet a tervezetről. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Kérte a képviselő testület, hogy a lakhatási támogatást hozzuk vissza, illetve a méltányossági ápolási 

díj feltételeinek a módosításához ha van javaslat, szívesen meghallgatom. Ez a támogatási forma eddig 

is benne volt a rendeletben. 2012-ben volt ilyen ellátás, akkor 30 fő kapta, a 28.500 Ft 80%-át kapták, 

ez évi 9 millió Ft. A lakhatási támogatás 10 millió Ft-ot meghaladó kiadást jelent.  Van-e kérdés, 

javaslat? 

 

Fekete László képviselő: 

A 10 millió Ft a régi feltételek alapján lett kiszámolva, vagy az általunk javasolt 4.000 Ft-hoz van 

viszonyítva? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

A régihez van a számítás.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Azt nem tudjuk, hogy a 4.000 Ft-tal számolva mennyi lenne az összeg? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kb. 6 millió Ft.  

 

Fekete László képviselő: 

A pénzügyi bizottság a 4.000 Ft-ot javasolta, mivel a korábbi időszakban a magasabb támogatás 

utalásából többen visszakaptak a szolgáltatótól bizonyos összegeket, mivel nem volt annyi fogyasztás, 

mint amennyit az önkormányzat átutalt a lakásfenntartási támogatásból.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Igen, a 4.000 Ft reális, se nagyobb se kisebb ne legyen a támogatás.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Áprilistól decemberig lenne megállapítva a támogatás, vagy egy éves időszakra? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

 

Jegyző úr, lehet-e naptári évre megadni a támogatást? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Igen, lehet. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Előzetes felmérés kellene, hogy mennyien igényelnék ezt a támogatási formát. Ha ez meg van, akkor 

javaslom, hogy döntsön róla a testület, és akkor már látni fogjuk, hogy mennyi marad ápolási díjra.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Az ápolási díj tavaly is benne volt a rendeletben, de nem igényelte senki sem.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Nem is tudták az emberek. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

A rendelet ki volt hirdetve a szokásos módon. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A lakásfenntartási támogatást december 31-ig javaslom, hiszen a költségvetés is addig szól.  
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Ferenczi Zoltán képviselő: 

A januárt, februárt akkor nem adod, mivel márciusban van költségvetés, így kimarad két hónap. 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

December 31-ig is meg lehet állapítani, de ha Ildikóék úgy látják decemberben, hogy van rá pénz, 

akkor is meg fogjuk tudni szavazni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Pontosan abban a két hónapban nem adunk, amelyik a legszűkösebb.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Decemberben újranézzük, és nem marad ki akkor a két hónap. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy 

ne utaljunk többet, mint amennyi a fogyasztás? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A számlán rajta van a fogyasztás, és azt be kell adni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Azok jártak jól korában, akiknek 7-8 ezer Ft volt a támogatás.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Akiknek kártyás áram szolgáltatás van, azoknak hogy lehet megoldani? És mennyi legyen az összeg? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Korábban is volt ilyen, meg lehet oldani. Jegyző úr menjen ki egy kérdőív a lakosság felé, és az 

igénylés feltételei is le legyenek írva. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Eddig a 28.500 Ft 2,5-szerese lehetett az egy főre jutó jövedelem. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jó, ez is legyen benne, és az is, hogy a jövedelmeket hitelt érdemlően kell igazolni, nem elég csak a 

szelvény. Ha nincs több kérdés, hozzászólás, térjünk át a következő napirendi pontra. 

 

 

Tárgy /2.tsp/ Egyebek 

 

Bódi Elek képviselő: 

Bálázással hol tart az önkormányzat? Szamosszegről is érdeklődnek a bálázó felől. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jelenleg meg van hibásodva, terület van bőven, nem tudom, hogy mikor fognak végezni vele. 8-10 

hektár bálázandó terület van. Átlagosan 1 hektárt tud megcsinálni egy nap. Adjon elérhetőséget az 

érdeklődő. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A naményi járaton dolgozó sofőr érdeklődött.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha érkezünk megcsináljuk.  

 

Bódi Elek képviselő: 
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A Szabolcs Takarékszövetkezet vezetőjével kapcsolatban vagyok. Ő azt ajánlotta fel, hogy bármikor 

szívesen eljön és elmondja, hogy náluk milyenek a számlanyitási- vezetési feltételek, és  szponzorálna 

is. Ha úgy gondoljátok eljön és tájékoztatja a képviselő testületet.  

 

A bukkanó táblákat jó lenne kitenni. 

 

Sószobával kapcsolatban. Információim szerint sok helyen rossz sót használnak, erre oda kell figyelni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Itt Parádi sót használnak, ez jó.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Utána nézünk pontosan, hogy milyen sót kell, és milyet használunk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ugyanaz az alapítvány, amelyik a sószoba kialakítását támogatta, szeretne más programokat is 

megvalósítani. Váradi Antinak mániája a tisztasági festés a rászorulók körében. Az alapítvány adna 

300.000 Ft-ot a kisebbségnek 100.000 Ft-ot kellene hozzátennie, és még nekünk is hozzá kellene 

tenni. Ez festésre és illemhelyek kialakítására menne. Fel kellene mérni a kisebbségnek, hogy hány 

lakást kellene festeni, és mennyi helyen lenne szükség illemhelyre.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Anti mindenhova elmegy, és bekopogtat, felméri a lakás állapotát? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Piri és Teri fog menni, és adunk mellé egy embert, aki fel tudja mérni az állapotokat. A festés 

önkéntes alapon lenne megoldva. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Antitól nagyon sokan nem fogadnak el semmit, így volt ez a kétszersülttel is, nem kérték, mivel 

Antiék adták.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A kisebbségi önkormányzat ismét adott be egy kérelmet, pingpong verseny megszervezésére kér 

100.000 Ft-ot. Ütőket, mezeket szeretnének venni. A költségvetésben úgy szavaztuk meg a 

támogatást, hogy 50 %-ot nekik kell hozzátenni, a másik 50 %-ot mi adjuk.  

 

Fekete László képviselő: 

Szórakozásra nem adunk. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mennyi azaz összeg, amit maximálisan adunk nekik most? Be fogom kérni Antitól, hogy mi mennyibe 

kerül és az alapján adnánk. Tavaly a HIT gyülekezetével együtt csinálták ezt a programot.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én akkor egyáltalán nem támogatom a kérelmüket.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Adjuk oda a termet világítással. Az asztalokat az iskolától vigyék át.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha az iskolától elviszik az asztalt, akkor annak annyi. Az iskolával ezt egyeztetni kell.  
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Kovás Gábor polgármester: 

Akkor mi legyen, mit mondjak Antinak? 

 

Fekete László képviselő: 

Szórakozásra nem adunk. Ha nem adják oda az asztalt, akkor veszel  nekik? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az asztalt nem tőlünk kérik. Azt, hogy 100.000 Ft-ot adjunk pingpong versenyre, azt nem támogatom. 

Ásványvízzel tudjuk támogatni a rendezvényt, 10-20 ezer Ft-ból bőven lehet venni.  

 

Fekete László képviselő: 

Amikor itt volt Anti, akkor is mondtam, hogy szórakozásra nem adunk a kisebbségnek.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én azzal a feltétellel szavazom meg, hogy ne a Hit gyülekezetével együtt szervezze meg.   

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a kisebbségi önkormányzat által szervezett rendezvényt ásványvíz 

megvásárlásával támogassuk 10-20 ezer Ft értékben, kérem szavazzon.  

 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

25/2016. (III.17.)  KT. számú határozata 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról 

 

A képviselő testület 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére  a sportverseny támogatására 

10.000.-Ft-ot biztosít ásványvíz és üdítő vásárlására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Adott be a kisebbségi önkormányzat egy másik kérelmet is együttműködési megállapodással 

kapcsolatban. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Felül kell vizsgálni az együttműködési megállapodást. Ők szeretnék ezeket több ponttal kiegészíteni, 

de még nem foglalták ezeket össze. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A következő ülésre hívjuk meg őket, de előzetesen adják be azt amit bele akarnak tenni.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Van egy alap együttműködési megállapodás, melyben a törvény által kötelező dolgok vannak.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mi is bővíthetjük a megállapodást, vagy csak ők kérhetnek bele még plusz dolgokat.  
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Kovács Gábor polgármester: 

Le kell írni az elvárásainkat.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az alapot sem tudják betartani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A következő ülésre meghívjuk őket, és az együttműködési megállapodást  megbeszéljük.  

 

Fekete László képviselő: 

Rövidre fogja a beszédét Anti, ne beszéljen órákat. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Április 7-én csak velük lenne ülésünk 16 óra 30 perckor. Mi majd megbeszéljük, hogy mikor tartjuk 

meg az aktuális ülést. 

Az egyebekben van-e valakinek kérdése, vagy egyéb dolog melyet szeretne elmondani? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Meddig tart az ÁSZ vizsgálat? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ebben a hónapban még biztosan fog tartani, Vancsa Máriától még most kérnek be anyagokat.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Megszavaztuk, hogy december 31-ig átvállaltuk az óvodás gyerektől az étkezési díj, akiknek fizetni 

kellett az étkezésért. Ebben az évben még erről nem döntöttünk. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az állam szinte minden gyereknek ingyenesen biztosítja az étkeztetést.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Utána nézek, hogy kell-e az óvodában valakinek fizetni. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A dücskő fele lett megcsinálva. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A közmunka március 16-tól indult, nem volt bent közmunkás. Meg fogjuk csinálni a többit is.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Már hordják a romák. Nagyon szépen fel lett  díszítve a település 15-re. Le lehetne festeni a tartókat, 

és egy szintbe rakni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Le lehet festeni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem látom most sem a z ülésen a kamerát. Nem lesz? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

De, ezt a jegyző úr rendezi.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

 Kiment a fejemből most, de nem csak ennyi a munkám. 
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Kovács Gábor polgármester: 

Lehet közösségi házra pályázni. Mi lenne, ha a hivatal nem menne át a régi gyógyszertár épületébe, és 

ott egy közösségi házat funkció váltással létre lehetne hozni. Ezt az épületet pedig felújítanánk 

nyílászárócsere illetve külső szigetelés programban. Energia pályázatban ezt meg lehetne csinálni. Ha 

ott lenne a közösségi ház, a kisebbség a nyugdíjasklub a gyermekjóléti szolgálat is ott működhetne.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

A Tsz iroda rosszabb állapotban van, azt nem lehetne felújítani közmunkabázisnak? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az nagyon rossz állapotban van.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

És ha adják rá a pénzt, akkor sem lehetne? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Annyit pénzt nem adnak, hogy meg lehessen csinálni. Én javaslom a közösségi ház létrehozását. 

Később majd visszatérünk erre a dologra.  

 

A testület javaslatát kérném, hogy mit vegyünk a hosszabb idejű közmunkaprogramban. Ez a program 

április 1-től indul. 3 millió Ft fordítható kisértékű eszközök beszerzésére. A munkaruha 500.000 Ft.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Milyen időszakonként kapnak ruhát a közmunkások? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Általában azok kapnak, akik a leghosszabb ideig vannak bent.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A munkaruhának 1 év a kihordási ideje. Bele kellene varrni a nevet a gallérba, és azt visszaadni, ha 

ismét bejön dolgozni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jelenleg nem látok erre jó megoldást. Próbáltuk visszavenni, de senkinek sem kell utána. Kisértékü 

eszköz 100.000 Ft-ig van. Gondolkodtam olyanban, hogy átereszeket a faluvégén meg kellene 

csinálni, ha ezt engedik megvesszük hozzá a csöveket.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Úgy gondolom, hogy a drótfonás menne. Én ezt már korábban is javasoltam. A drót folyamatosan 

értékesíthető, és folyamatosan munkát adna az embereknek.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azt ebben a programban nem lehet csinálni.  

 

A gyermekétkeztetés a szünetekben kötelező feladat. Most ételesben fogjuk megoldani ezt a 3 napot a 

tavaszi szünetben. A nyári étkeztetésnél célszerűbb lenne kulturális közmunkában embert felvenni és 

ők oldanák meg az étkeztetést a családsegítővel együtt, de a CNÖ-ot is bevonnánk, hogy nevezzenek 

meg 2-3 embert akik felkísérik a gyerekeket.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Itt kellene Váradi Antinak belépni, hogy van az eldobható műanyag edény, vegye meg a kisebbség, és 

ne pingpongra költse el a pénzt. Ez hasznos dolog lenne.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 
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Szemét lenne csak belőle, eldobálnák.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tisztasági festéssel azon nem lehet segíteni, aki maga körül a szemetet sem szedi össze. A Levente 

téren is állandóan újratermelődik a szemét.  

 

Fekete László képviselő: 

Nincs kitéve még most sem a kamera, arról volt szó, hogy kitesszük. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ki fogjuk tenni.  

 

Fekete László képviselő: 

Úgy volt, hogy felvesszük a Református Egyházzal a kapcsolatot, azért hogy közmunkában rendbe 

tegyük a régi temetőt. Azzal csinálni kell valamit. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tavaly előtt kiszedtünk rengeteg dücskőt, akkor Lóránt teljes egészében hozzájárult ehhez, de azóta 

nem beszéltünk róla.  

 

Fekete László képviselő: 

Szépen rendbe kell tenni, illetve a kistemplom kertet is rendbe kell hozni. Mindig csak tervezünk, de 

nem valósul meg semmi. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az is rendbe lesz téve, csak nem mi fogjuk megcsinálni.  

 

Fekete László képviselő: 

Kis értékű tárgyi eszköznek lehetne venni szaporító ládát, ez virágtermesztésre hasznosítható lenne. A 

fóliában a parkosításhoz meg lehetne termeszteni a virágpalántát.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A fóliát már állítani fogják. Az a baj, hogy nincs olyan brigád, akire ilyeneket rá lehetne bízni. Csak 

addig dolgoznak, amíg ott vagyunk.  

 

Fekete László képviselő: 

A bálázásra is oda kellene figyelni a munkavezetőnek. Az, hogy félóránként elromlik a bálázó, az nem 

a gép hibája.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nincs sajnos olyan szakmunkás, akire rá lehetne bízni. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ópályiban jobban működik a közmunka. 

 

Fekete László képviselő: 

Ott sokkal jobban megvalósítva a parkosítási is. Ha végig mégy az utcán sokkal jobb a falukép, mint 

nálunk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mindenhol gond van a közmunkával. Ópályi 10 évvel is jobb képet mutatott  parkosítás 

szempontjában. Nincs olyan ember, aki például ráülne a kistraktorra.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha erőszakkal ráülteted, abban nincs köszönet.  
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Fazekas Sándor képviselő: 

A közmunkában mivel fogunk haladni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A térkövet más brigád fogja csinálni, jobban fogunk haladni. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Kötelező ilyen kicsi térkövet csinálni? Nem lehetne nagyobbat? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ez mutatósabb, ezzel is haladnak.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem lehetne több formát venni? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Térkő: igen, ez mutatós, de vannak különböző formák, meg kell nézni. Fudexes Laci bácsi tudna 

eladni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Voltunk megnézni, de számlát nem tud adni.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Akkor a térkő is lesz, és virágosítás is a faluban. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. A tésztagyártás  is fog menni, a konyhánál fogják csinálni.  

 

Fekete László képviselő: 

Gazdasági társaságot sem hoztunk létre.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem gazdaságos, nem tudja kitermelni a költségeket. Én ezt már körbejártam. De ha úgy gondoljátok 

lehet, de mi legyen a gazdasági társaság tevékenységi köre? Mondjátok meg. Én is szeretnék 

szolgáltatni a lakosság felé. De látni kellene, hogy milyen irányba menjünk, ami bevételt hoz. 

Gondolkodjatok el ezen.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Arról is volt szó, hogy savanyító üzemet hozunk létre.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha mindent meg kell venni, nem lesz olcsóbb. Nincs alapanyag. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

És bébiétel gyártás sütőtökből?  

  

Kovács Gábor polgármester: 

Nem mentünk még utána. Abban kellene elgondolkodni, hogy kisüzemet kellene létrehozni és mi 

dolgoznánk fel. De kivel csináltatnánk meg? 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Az asztalos munka megy a buszvárók készítésénél? 

 

Kovács Gábor polgármester: 
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Igen, de ott volt a két ember, megvettünk minden alapanyagot a buszvárókhoz, de első nap elrontották 

a gyalugépet.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Virágtartókat a villanyoszlopra nem lehet tenni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meg van határozva, hogy milyen magasra lehet ideiglenesen feltenni.    

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 18 óra 45 perckor.  

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 


