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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2016. április 16-án 16 óra 30 

perckor megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Ferenczi Zoltán 

    Giczei István képviselő 

     

     Dr. Horváth László  jegyző 

Meghívottak: 

Váradi Antal CNÖ elnöke 

Váradi Zsolt CNÖ tag 

Jóni Gyula CNÖ tag 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről távolmaradt Székelyné Mester Mária és  

Fekete László képviselő.  

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.  

 

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

hozta: 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

/2016. (IV.07.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

  

 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/  

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az előterjesztési anyagot mindenki megkapta, benne van amit mit kértünk, és az is amit a kisebbségi 

önkormányzat kért. Megkérem Váradi Antalt a kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy mondja el 

véleményét röviden az üggyel kapcsolatban.  
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Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Beadtunk egy kérelmet, hogy mit szeretnénk, minden bele van foglalva.  

 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Ez az együttműködési megállapodás a törvény szerint kötelező dolgokat foglalja magába, ez az alap. 

 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Köszönjük a segítséget a képviselő testületnek és polgármester úrnak is, ezek a segítségek előre felé 

viszik a kisebbséget. Elindult egy jó irányba ez a dolog. Ez a képviselő testületnek köszönhető. Amit 

eddig is felajánlottak segítséget, az látszik, van látszatja. Valami elindult és szeretnénk, ha 

továbbfejlődne. a megállapodásnak szeretném, ha feltételei lennének. A költségvetésünkhöz 

szeretnénk még kérni ugyanannyit, mint amit ajánlottak. Közmunkára szeretnék szorítkozni. Nagyon 

nagy hiánya van sok mindennek, maga az ember kevés. A jegyző úr tudja mit szeretnénk, ővele 

szoktunk konzultálni. Mondtátok, hogy minek nekünk Kanalas Teréz, de meg van az eredménye.  

 

Megérkezik Fekete László képviselő. 
 

A 60.000 Ft-nak is megvolt az eredménye. A lényeg, hogy mait kérünk, annak van látszata. Teri nyert 

14 pontot. Ez nagy segítséget jelent a kisebbségnek. Szociális földet szeretnénk biztosítani a 

rászorulóknak, kiosztanánk a vetőmagot, műveljék a kerteket. Kimennek a lakásokba segíteni az 

öregekhez. A roma közösségnél ilyen nincs. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Kérték ezt a segítséget az egyháztól? 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Nem tudom.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az együttműködési megállapodásról beszélj Anti. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

A sportnál is szeretnénk együttműködni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az nem mi vagyunk. Ha az épületet akarjátok használni, azt velünk kell egyeztetni.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Jegyző úrnak odaadtam a kérelmet, melyet kérnék belefoglalni a megállapodásba. Ilyen az is, hogy a 

pályázatok lebonyolításában működjön együtt a nagy önkormányzat velünk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az a kérelem nem ezt tartalmazza. A pályázati feltételek adottak, ha az önkormányzattal együtt kell 

működni, akkor azt úgy kell beadni. Attól függ, hogy szól a kiírás. Ezt felesleges belevenni a 

megállapodásba. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Munkákkal kapcsolatban, a kisebbség legyen felkérve munkák elvégzésére, festés, kőműves munkák. 

Ne másnak fizessenek, hanem nekünk, ha el kell végezni valamilyen munkát. Ebből is lenne pénzünk. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ti nem vagytok vállalkozók, nem tudtok számlát adni.  



4 

 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ezt a megállapodásba nem lehet beleírni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mi mint önkormányzat, hogy adunk nektek munkát? Nem gazdasági szervezet vagytok. 

 

A múltkor, mikor itt voltatok és megszavaztunk a kisebbségi önkormányzatnak erre az évre 200.000 Ft 

támogatást, elfogadtátok. Azt mondtátok, nem fogtok többet kéregetni.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Azt mondtátok, hogy ha jól megy, akkor bővül a támogatás.  

 

Fekete László képviselő: 

Előre nem kalkulálunk, még nem látjuk, hogy mire lesz felhasználva a támogatás. Ha jó dologra 

fordítjátok, és ti is hozzátesztek ugyanannyit, akkor meglátjuk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szociális földet mondtad Anti. A kerteket műveljétek meg.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Aki teng-leng közmunkában, azt ideadhatjátok hogy műveljük a kerteket.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az nem megy, aki közmunkán van, annak itt kell dolgozni, az nem mehet munkaidőben nektek kertek 

művelni.  

Segítség az öregeknek: ehhez nem kell az önkormányzat. A szociális gondozás a két egyháznál van, ők 

illetékesek ebben, velük kell felvenni a kapcsolatot.  Ha segíteni akartok az öregeknek, akkor például 

vághattok nekik fát. Ez nem a megállapodás kérdése.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A kisebbségi önkormányzat sem végezhet szolgáltatást.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Én olyan embereket szeretnék, mint amilyen Piri is. Ő kimegy a családokhoz és felméri a helyzetet.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A megállapodáshoz térjünk vissza. A korábbi ülésen azt mondtátok, hogy nektek nem kell az iroda. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Mi nem mondtunk ilyet. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Az volt legutóbb, hogy havi 16 órát biztosítunk nektek. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Nem kaptunk semmit. Irodai felszerelések, nyomtatók folyamatos használatát kérjük. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szerinted semmit sem kaptatok.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Semmit. 

 

Kovács Gábor polgármester: 
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Semmit sem? 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Hát kaptunk számítógépet, monitort, de kérjük, hogy a másoló, a nyomtató, a szkennelő folyamatos 

használatát részünkre.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Teri eddig is másolt, nyomtatott, ha szükség volt rá, ez eddig is biztosítva volt.  

 

Váradi Zsolt CNÖ tag: 

El akarjátok venni tőlünk az irodát? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Anti azt mondta, hogy nincs fűtés, WC, nem kell nektek.  

 

Váradi Zsolt CNÖ elnöke: 

Jó nekünk az az iroda, szükség van rá.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tisztázzuk le kit terhel az iroda rezsije. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Anti fizettetek számlát? 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Nem. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Látod, azt mondod, hogy nem adunk semmit, ez is támogatás részetekre. Döntsétek el, akarjátok-e az 

irodát? Teri ha kell, azt megoldom. Internet van bent az irodában, a nyomtatót megoldjuk.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ezek éves szinten nem kevés pénzt jelentenek.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ezek azok a feltételek, amik a plusz pontokhoz is kellenek. Az irodát napi 8 órában biztosítjuk. 

Az állam által adott támogatás 390.000 Ft, mi 200.000 Ft-ot adunk, ebből kell megvalósítani azt, hogy 

jövőre is kapjátok a 14 pontot. Ez a támogatás az előző kisebbségnek adott támogatás sokszorosa.  

 

Váradi Zsolt CNÖ tag: 

A munkában segítsenek nekünk, hogy ebből is legyen pénze a kisebbségnek.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Utána fogok járni, de gazdasági tevékenységet nem végezhettek.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Anti, volt egy e-mail, ami az én nevemben ment el Budapestre,  én rám volt hivatkozás benne. Tudsz 

te erről? 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Mi erről nem tudunk. 

Én a gyógyszercéghez írta, hogy adjanak le tetűszert, mosószert, fertőtlenítőt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Majd beszélünk erről a dologról.  
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Sporttal együttműködés: tavaly május 1-én rendeztetek programot a sportpályán. Összetört sok szék, 

nem vállaltátok a felelősséget érte. Ezt így nem lehet. Ha az egyesülettel akartok együttműködni, 

akkor velük kell egyeztetni, de ha az építmény kéritek, akkor leülünk hárman és megbeszéljük.  

A hangfal hol van? 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke? 

Nálunk van az erősítő és két hangfal.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az nem a tietek, vissza kell vinni. 

 

Jóni Gyula CNÖ elnöke: 

A közmunkában csoportokat szeretnénk vezetni, mi is dolgoznánk, meg szeretnénk mutatni, hogy mi 

is el tudjuk végezni a munkát segítség nélkül is.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A közmunkavezetőnek tolmácsolom a kéréseteket. Tervezünk 6-8 fős brigádokat létrehozni.  

A közmunkába beleszólást kérte. Sehol nincs ilyen, mivel mindenért az önkormányzat vállalja 

mindenért a felelősséget, mi írjuk alá a hatósági szerződést. Tudni kell, hogy a közmunka nem 

szociális segély, ha valakinek 5 gyereke van, nem élvez előnyt. Nem lehet mindenkit egy évre 

felvenni. De akik tettekben úgy állnak hozzá, azokat megpróbáljuk benntartani. Munka van bőven. Ha 

lesz olyan aki nem lesz a munkahelyén, ha ellenőrzünk, azt el kell küldeni.   Javaslatot adhattok le 

személyekre, figyelembe fogjuk venni, de nem biztos, hogy benne lesznek.  

 

Javaslom a képviselő testületnek, hogy a 200.000 Ft támogatást a kisebbségnek, kétszerre 100-100 

ezer Ft-ba adjuk oda. Szerintem így a legegyszerűbb. Első félévi 100.000 Ft-ot átutaljuk, szólok 

Ildikónak. De számoljatok be hitelt érdemlően számlával, hogy mire fordítottátok ezt az összeget.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

A másik 100.000 Ft-ot az alapítványnak szeretnénk. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mi nektek átutaljuk, arra fordítjátok, amire kell.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Azt szeretnénk megbeszélni, hogy júliusban adják ide a másik 100.000 Ft-ot. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Júliusban odaadjuk. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

A mi támogatásunk a 390.000 Ft kell utiköltségre, nyomtatványokra, telefonra, élelmiszer kiosztáshoz.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azzal nem kalkuláltok, amit a 14 pontra kaptok.  

Szeretnétek-e még valamit, van-e még kérdés, hozzászólás az együttműködési megállapodáshoz? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Ez a megállapodás két fél között történik. Nem sok az amit ti kaptok, és amit az önkormányzat még 

ehhez bónuszként biztosít. De be kell osztani, addig kell nyújtózkodni, ameddig a takaró ér. Azzal kell 

gazdálkodni, amid van. Előre kell gondolkodni. Mind két fél köteles betartani a megállapodásban 

foglaltakat. Ez a megállapodás semmi újat nem tartalmaz, csak a részetekről nincs betartva.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Semmi nincs benne, ami a romaságnak jó. Közmunkába beleszólást. 
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Kovács Gábor polgármester: 

Javaslatot tehettek, abból behívás biztosan történik. De mintahogyan mondtam, nem ti írjátok alá a 

hatósági szerződést, a banknál a papírokat, ti nem vállaltok érte felelősséget, csak az önkormányzat. 

Nevet eddig is adtatok le, és hívtunk is be belőle embereket. De ne csak a családotok legyen benne.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Minek akkor  a megállapodás? Nincs benne semmi, nem adtok semmit.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem adtunk semmit? Szerintetek. Mi a javaslatunkat megtettük, h a nem akarok megállapodni velünk, 

nem kell. Mi a részünkről jóval többet adtunk, mint amit a törvény előír. Iroda, titkárnő, csütörtökön 

intézheted a kisebbség ügyeit. Igen ezt nem pénzben adjuk, de ez is nagy segítség. Jelenleg nektek kell 

először bizonyítani, hogy jól használjátok fel a pénzt.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mindenki tesz bele a közösbe.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Azért mondtuk, hogy csoportok legyenek a közmunkában. 

 

Váradi Zsolt CNÖ tag: 

Festéshez, WC építéshez is fog kelleni a segítség, polgármester úrhoz fogunk fordulni, segítsen 

közmunkásokkal.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Külön kis brigádokat nem adhatunk. Nem a te programod a közmunka.  

 

Fekete László képviselő: 

A festéshez, illemhely építéshez olyan embereket kell választani, akik segítenek, akik hozzáállnak a 

munkához azért, hogy megvalósuljon ez a munka.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Az elég nagy baj, hogy WC-t kell csinálni. Nagyon sok családnál kellene festeni, és nemcsak 

romáknál. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az alapítvány támogatásával saját erőt felhasználva kell megcsinálni, és önkéntesen nem pedig 

közmunkában.   

Az együttműködési megállapodást ebben a formában fogom szavazásra bocsájtani. Ezek az alapvető 

normák mindkét önkormányzat részére.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Ha nincs együttműködési megállapodás, az beleszámít a pontokba. Módosítani bármikor lehet.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Miben tudnak akkor segíteni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amit mondtunk.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Szociális ügyekben részt vehetünk? 

 

Kovács Gábor polgármester: 
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Véleményezhetitek. Az bele lehet venni a megállapodásba, hogy véleményezési jogkörötök lehet. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A szemétgyűjtési akciótok mennyibe került az önkormányzatnak? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

25.000 Ft/kuka, és 3 db konténer volt.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

100.000 Ft-ba került ez az akció. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Ha valami elindul, had menjen tovább. Olyan együttműködést szerettem volna megkötni, ami mindkét 

önkormányzatnak jó. Ezekkel a feltételekkel semmi.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mi ezeket a feltételeket biztosítjuk, ha nektek ez semmi, akkor baj.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Nem. Ha mi viszünk egy irányt, és bejön az emberke, példaként ránk mutat.  

 

Jóni Gyula CNÖ tag: 

Javaslatot adhatunk közmunkába? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, eddig is adtatok, de nem biztos, hogy be is fog kerülni az a kit javasoltok. Ez nem szociális 

segély. 

 

Fekete László képviselő: 

Sajnos a romák 80-90 %-a szakmát sem tud szerezni. Ha lenne szakmád, jobban lenne munkahely. 

Középiskolát szakmunkásképzőt kellene elvégezni, de sajnos 16 évesen az általános iskolába jár. Ezen 

kellene nektek megpróbálni változtatni. Példát, célirányt kell mutatni.  

 

Váradi Zsolt CNÖ tag: 

A példa meg van nekik mutatva.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Több eszet, több információt juttatni a romaságnak. Olyan programot lehetőséget kialakítani, ami által 

több információt kapnának.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Minden biztosítva van nekik, és ingyen. Taneszköz, könyv, étkezés. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra az említett módosításokkal az 

együttműködési megállapodást a kisebbségi önkormányzattal. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

34/2016. (IV.07.)  KT. számú határozata 

 

 

A képviselő testület  
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Határidő:folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 19 óra 00 perckor.  

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 


