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Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. június 17-én megtartott  

rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülésen megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Ferenczi Zoltán képviselő 

    Fekete László képviselő 

    Giczei István képviselő 
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     Dr. Horváth László  jegyző 

    Drabik Csabáné óvodavezető 

    Ferenczi Mihályné élelmezésvezető 

    Váradi Antal NKÖ elnöke 

 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja.    

 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Székelyné Mester Mária és Giczei István képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek 

kijelöli.  

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

76/2015. (VI.17.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1) Konyha ügye 

      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2) Kisebbségi önkormányzat kérelme 

      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3) Egyebek 

 

4) Szociális ügyekről (zárt ülés) 

 

 



Tárgy /1.tsp/ Konyha ügye 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovás Gábor polgármester: 

Kérek mindenkit, hogy amennyiben kérdés, hozzászólás van az óvoda konyhájával kapcsolatban tegye 

fel. Kértem árajánlatot műanyag törhetetlen eszközökre, de még nem érkezett meg.  

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Azért mondtam műanyag törhetetlen eszközt, mert igaz, hogy drágább, de visszahozza az árát. A  

porcelánnak lepattan a széle, azért kell cserélni, nem tudnak a gyerekek vigyázni rá. Munkaruha volt 

még benne a kérelemben, Köpenyt már nem lehet vásárolni Mátészalkán, azt Nyíregyházán kell a 

munkaruházati boltból beszerezni. Munkaruha gyártó cégtől nem szoktunk vásárolni, mert jóval 

drágább, és a minősége sem olyan jó. A konyhásoknak 2 pár kismamacipő kell, sapkát, kötényt 

maguknak szokták megvenni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Írd le Gabriella, hogy mennyi köpeny kellene, mivel az uborkába 100 db fog kelleni, rákérdezek a 

tietekre is.  

 

Drabik Csabáné óvodavezető:  

Széket és asztalt írtam még. A székeke életveszélyesek, 2005-ben lettek beszerezve, azt kellene 

cserélni, illetve asztalokkal bővíteni, hogy egyszerre többen tudjanak étkezni. Az edények elég 

kopottak, 100 kistányér, üvegpohár, villa, kanál, 30 tál lett vásárolva korábban, de ezek el lettek téve, 

nincs használva. Ha rendezvényre kell nem tudtunk eddig kiadni, ezért lett eltéve, de ha gondoljátok ki 

lehet ezeket is tenni. A burkolást javasoltam még az ebédlőben. Az öltöző burkolása lett megoldva 

tavaly, az nagyon príma, ugyanezt a megoldást javasolnám az étkezőre is. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megnézem és felmérettetem.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Étkezés előtt hol szoktak kezet mosni a gyerekek? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Az intézményben, ezt a pedagógusok rendezik. Tavaly az edénykészlet pótlása az ebédlőben volt meg, 

az óvodában nem volt.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Örülök, hogy itt van az óvodavezető. Én nézegettem a vásárlásokat, de így már tudom, hogy hova lett 

véve, erre a kérdésemre választ kaptam. Javasolnám leltár készítését az eszközökről. 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Most kaptam meg a lányoktól, ilyenkor szoktunk leltárt készíteni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Van erre a beadványra keret? Ha van, és javaslom ezeknek a tételeknek a megvásárlását. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Várjuk meg a pályázat eredményét, addig bejönnek az árajánlatok a munkaruhára is. Valamennyi 

pénzt oda kell szánni, ezt meg is fogjuk oldani, de várjunk.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Augusztus 1-ig várjunk, de utána meg kell vásárolni.  

 



Drabik Csabáné óvodavezető: 

Ha meg lesz az eredmény, és ha meg kell venni a dolgokat, és meg kell csinálni a falat, legyen valaki 

odaállítva, legyen egy felelőse ezeknek. Az ebédlő bejáratának az ajtaja is rossz, azt is meg kellene 

csináltatni. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Karbantartás hiánya miatt van. 

 

Kovás Gábor polgármester: 

A konyhával kapcsolatban kinek van kérdése? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Évához van kérdésem. Hogy vagy megelégedve a beszállítók által hozott áruk minőségével? 

 

Ferenczi Mihályné élelmezésvezető: 

Nem igazán vagyok megelégedve. A Metrónál csapnivaló a tészta, szétfő, a kenyér sem csúcs. A hús 

az jó, de a halak minősége sem jó, tiszta víz.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A minőségi kifogásokat jelezni kell. Azt hallottam, hogy a régi beszállító finanszírozta mikulásra a 

csomagokat. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Most a tökfesztiválra biztosította ingyen a pékárut a beszállító. 

 

Ferenczi Mihályné élelmezésvezető: 

A minőségi kifogásokat jeleztük a Metró felé. A teljeskiőrlésű kenyér minősége nem jó. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A régié jobb volt?  

 

Ferenczi Mihályné élelmezésvezető: 

Igen.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én javaslom, hogy ha jobb a Nagyecsedi pékség áruja, akkor váltani kell.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Miért volt váltás? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Azért, mert akkor a Mátészalkai pékség olcsóbb volt.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Jön a nyár, át kell gondolni és váltani kell.  

 

Ferenczi Mihályné élelmezésvezető: 

Én a Svábhússal nagyon meg voltam régen elégedve, jobbak voltak, személyes kapcsolatban voltam 

az üzletkötővel, korrektek voltak.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A Sváb Gasztro volt az, aki benyújtotta a csődeljárást ellenünk. Ő indította el a folyamatot, ezért én azt 

mondtam, hogy ne szállítsanak. Az önkormányzat nincs elkötelezve egyetlen egy beszállítónak sem, 

ha nem megfelelő az árujuk, váltani kell. Ha gond van, jelezni kell, és megnézzük, hogy honnan lehet 

beszerezni.  



Bódi Elek képviselő: 

Van egy kimutatás az ebédeltetésről, a fogyasztásról, ez a kimutatás minden testületi tagnál ott van. 

Mondjátok el a véleményeteket egyenként róla, hogy jól van-e ez így, vagy nem.  Ha lehet, név 

szerinti szavazást kérek róla jegyző úr. Sanyi mi a véleményed róla? Egy hónapja kaptuk meg ezt a 

kimutatást, volt idő átnézni. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ahogy nőnek a hónapok, úgy nő a befizetés is.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ez a befizetés akkortól nőtt, amikortól felborzoltuk a kedélyeket.  

 

Fekete László képviselő: 

Én amikor kollégista voltam, kajajegy volt. Szerintem ezt be lehetne vezetni itt is, csak az mehetne 

étkezni, akinek van jegy. Ha hiányoztunk, visszavittük, és utólag elszámolták. Nekem ez lenne a 

javaslatom. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Be lenne egy havi fizetve, és a különbözetet visszafizetnék? 

 

Ferenczi Mihályné élelmezésvezető: 

Ez előfizetéses étkezés. Hogy fogjuk tudni akkor, hogy hányan étkeznek az nap? 

 

Fekete László képviselő: 

Azt lehet tudni, lejelentik. Én ezt látnám a legtisztábbnak.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Most az a problémátok, hogy kevesen fizetnek az ebédért is és a moslékért is? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Azt mondtad, hogy a problémátok, neked akkor ez így jó, ahogy van. Én nem nevesítek, de ti hogy 

látjátok, jól van-e így, vagy nem? Áprilisban hirtelen megnőtt a befizetés 70-80 ezer Ft-tal, és volt 

olyan is a befizetők között, akinek a nevét eddig nem láttam. 

 

Giczei István képviselő: 

Az iskolában Szender Györgyné nevére van befizetve az étkezés. Van olyan konyhai dolgozó is, aki 

nem fizet semmit sem.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha jó a 110-es átlag, és ha több befizetés van, akkor mozgóbér alapján adjuk azt oda. 

 

Ferenczi Mihályné élelmezésvezető: 

Ha nem tudnak tisztességes bért adni, akkor ilyen áron nem kell. A konyhásoktól mindent sajnálnak. 

Szakmunkás minimálbéren vagyunk. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mit sajnálunk? Most ebben az évben is kapott mindenki emelést. 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Mindenki kapott 5 %-ot. 

 

Ferenczi Mihályné élelmezésvezető: 

Mi nem kaptunk. 

 

 



Drabik Csabáné óvodavezető: 

Kaptatok, 122.000 Ft  a szakmunkás minimálbér és erre jön az 5 %. Meg kell nézni a bérjegyzéket. 

 

Ferenczi Mihályné élelmezésvezető: 

Tavaly kaptunk, de most nem. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Most is kaptak a dolgozók. Éva, reggel jelzik, hogy menni gyerekre és felnőttre kell főzni? 

 

Ferenczi Mihályné élelmezésvezető: 

Igen, szólnak.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én arra gondoltam, mivel a felnőttekről szól ez a probléma, mindenkinek lenne kártya, jelezne, és így 

tudnák mennyi főre kell főzni. Név szerinti jelzés lenne ez. Nem kellene kajajegy, ezt a rendszert 

egyszer kellene kiépíteni.  

 

Giczei István képviselő: 

Ez a konyhán is jelez? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A moslékkel mit kezdünk, a sertéseknek oda lehetne adni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mennyien visznek moslékot? 

 

Ferenczi Mihályné képviselő: 

8-10 fő naponta. 

 

Ferencz Zoltán képviselő: 

Meg kell szüntetni az elhordást, és a sertéstelepre kell lehordani. Ez a legegyszerűbb, de én ezt már 

régen is mondtam. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Névsort kérhetek erről? Ez alapján fogok tudni kalkulálni, hogy mennyi mennyiségről van szó, ennek 

függvényében megetetjük a disznókkal.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én már egy éve mondom ezt.  

 

Ferenczi Mihályné élelmezésvezető: 

Meg vannak a maradék elhelyezésének szabályai. Akik elviszik, aláírják, hogy kutyának viszik. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ez a legnagyobb gond, ha nem fogjuk odaadni a maradékot, egy pár embernek biztosan szemet fog 

szúrni, és ha egyetlen egyszer is bejelent, mi visszük el a balhét.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ennyi rosszindulatot ne feltételezzünk már, ezen vitázunk! Meg kell etetni és kész! 

 

 

 



Drabik Csabáné óvodavezető: 

Az lenne a legtisztább, ha senki nem visz semmit. Másik dolog, ott van a kóbor kutya az óvodánál, 

már többször kértem, hogy vigyék el onnan, meg kell ezt oldani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megoldjuk ezt a problémát. Térjünk vissza az étkeztetésre. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A kimutatás alapján áprilisban nőtt meg az étkezők száma. Mindenki tudja, hogy mi a probléma. Én 

azt a megoldást keresem, aki fizet, az étkezzen.  

 

Ferenczi Mihályné élelmezésvezető: 

Az iskola leadja a hiányzó gyerekeket és pedagógusokat, minden nap le van adva, hogy hány fő fog 

étkezni.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Biztos van 15-20 kaja, ami lóg a levegőben, biztos van olyan gyerek, aki nem jön és nincs jelezve.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én csak azt akarom elérni, aki étkezik, fizessen.  Macus te is tudod miről beszélek. Szerinted jól van 

ez így, vagy nem? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Megpiszkáltátok, már jobb, még egy kicsit megpiszkáljátok és a legjobb lesz.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mi van azzal a maradékkal, ami nem moslék, ami megmarad? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Az üst alján nem marad, ki van osztva az összes étel.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meg van határozva mennyi adagot kell főzni, annyi főre főznek. Nincs 15-20 adag pluszban.  

 

Ferenczi Mihályné élelmezésvezető: 

Létszám szerint, amit leadnak, azt átviszik, azt, hogy a gyerek eszi-e meg vagy a pedagógus, azt én 

nem tudom. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Ez nem csak az iskolát érinti, az óvodát is, ez általános probléma. 

  

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az lenne a legjobb, ha az állam átvenné a konyhát is.  

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Az nem lesz, nem fogja átvenni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Zárjuk rövidre az ügyet. Kérek árajánlatot a kártyarendszer kiépítésére, ha sokba kerül, papíros 

megoldást választunk. Ez az intézkedés nem irányul senki ellen sem, szerintem ez egy járható út.  

Egyetért ezzel mindenki? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Igen, kérjél árajánlatot és meglátjuk. 

 



Bódi Elek képviselő: 

Év végéig nem fogok ezzel a dologgal foglalkozni. Akkor meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Váradi Antal megkeresett, hogy vegyük meg a termékeket, amit a kisebbség termel. Megvehetjük-e, 

vagy nem? Ők termelik ezeket? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meg fogom nézni, hogy hol termelik, és mit. Fel lehet mérni előzetesen a mennyiséget. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Engem is megállított, hogy megvesszük-e a hagymát tőlük, de az a kérdés, hogy hol termelik. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Szét is oszthatnák a kisebbség között. 

 

Ferenczi Mihályné élelmezésvezető: 

Azt mondták nekik is adnak. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha termelnek, megvesszük, de látni akarom, hogy mit és hol. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Állítólag nagyon sok gyerek elmegy és nem ebédel, ott marad a tízórai, az ebéd és az uzsonna is. 

Akkor minden ott marad. 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Nekem is mondták, ha van 150 gyerek étkező, maximum 100-120 megy el ebédelni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én sem mentem el, ha nem ízlett az étel. Ha nincs több kérdés, észrevétel, térjünk át a következő 

napirendre. 

 

Tárgy /2.tsp/ Kisebbségi önkormányzat kérelme 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Két beadványa van a kisebbségnek, megkérem Váradi Antalt a kisebbségi önkormányzat elnökét, 

hogy mondja el mit szeretnének. 

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Ruhaadományhoz járuljon hozzá az önkormányzat. Amit én lehozok és kiosztok az valós. A másik 

kérelem segítségről szólna. Nem csak a cigányságban gondolkodtunk el, hanem a lakosságban, pl. ide 

tartozik Sipos Géza. Olyanban gondolkodtunk, hogy az önkormányzat közmunkásokat tenne oda, 

hogy segítsenek udvart rendbe tenni, vagy anyagi segítséget adnának a diszperzit megvásárlásához, és 

mi kifestenénk a lakást. Ehhez kérnénk az önkormányzat segítségét.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A beadvány szerint 16-ra volt írva a ruhaszállítmány. 

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Ezt már lehoztuk, a szállítási költséget Barnus megelőlegezte.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az előző ruhaadományt kik és hányan vették át, van-e erről valamilyen kimutatás? 



 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Videó, fénykép is van, és aláírás az átvételről. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mennyi ez a szállítási díj? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az első szállítmány költsége kb. 50.000 Ft volt.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Támogatni kell, ha már lehozták. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Pénz már nincs a kisebbségnek? 

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

370.000 Ft volt. Elterveztük, hogy bevetünk három kertet, ebbe is fektettünk pénzt, aztán az irodában, 

és a május 1-i programba.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A felszerelés kész van már, amit elrontottatok május 1-én? 

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Igen. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Hol vannak bevetve a kertek? 

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

A Jóni Gyula, az Árpi és a Boros Gyuri kertje. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Vannak számlák a vetőmagról? 

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Egyrészről van. A május 1-e is sokba került, ez a kis pénz amit kaptunk, semmire sem elég.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A székekkel mi van, amit összetörtek a rendezvényen? 

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Elismerem, hogy hibás vagyok, vállalom érte a felelősséget, mi közösen ki fogjuk fizetni. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Valójában ők törték össze? 

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Nem. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

7 szék volt megrongálva előtte, 17 lett utána. Ti szerveztétek oda a rendezvényt, a rendezvényszervező 

felelős a károkért. Az erősítő is elromlott, mert sok ember kezelte, de én csak egy embernek adtam 

oda.  

 



Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Az erősítő kész van, már az igazgatónőnek mondtam.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nekem nem szóltatok róla, hogy elromlott, mástól tudtam meg. A felelősséget vállalni kell érte. A 

ruhaosztással az a gondom, hogy kb. 50.000 Ft-ba kerül nekünk és ez már a második alkalom. Szépen 

lassan 300.000 Ft-ba fog kerülni, ennyivel fogunk támogatni benneteket.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Kérem Önöket, hogy segítsenek, fogunk beadni még kérelmeket, mert a kisebbség is és a nagy 

önkormányzat is azért van, hogy segítsük a rászorulókat.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Fel vagyok egy kicsit tuningolva. Ez egy körforgás. Az önkormányzat ad pénzt, hogy ruhát adjatok ki, 

te x személyeknek odaadod a ruhát, mi x személynek adunk pénzt segélyre. Ruhát is kap és segélyt is. 

Nem a kisebbségi önkormányzatnak segítünk, hanem x személyeknek. Nem tudom, hogy mennyivel 

lesznek előrébb ezzel.  

Sokkal jobban vennénk, ha például a 370.000 Ft-ból 250.000 Ft-ot a telepen egy játszótér kialakítására 

fordítanátok, és ehhez kérnétek az önkormányzattól az 50.000 Ft támogatást. Ezek az emberek a ruhát 

sem és benneteket sem fogják megbecsülni. Olyat kell csinálni, ami mindenkit érint. Ha csinálnátok 

egy játszóteret, arra felfigyelnének, arra, hogy ruhát osztottok, arra nem.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Kértem, hogy a 370.000 Ft felét adjátok ide támogatásként.  

 

Kovás Gábor polgármester: 

A többszörösét adjuk oda. Ti úgy vagytok vele, hogy meg van a 370.000 Ft, ha nem telik ki belőle, 

amit szeretnétek, adjuk mi oda. Nekünk is annyiból kell gazdálkodni, amennyi van.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Nem úgy van semmi, mint ahogy ígértétek. Linóleumot sem vettetek az irodába, tehetek én róla, hogy 

felszedték az elődök a parkettát? 

 

Kovás Gábor polgármester: 

Napi 8 órában adunk egy embert. 

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Hiába akarna elindulni a kisebbség jó irányba, az önkormányzat segítsége nélkül nem lehet. Csak 

pályázatban tudunk lépni.  A ruhaadományokra szükség van. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én is és Tünde is hozott jó minőségű ruhákat, és másnap el volt dobálva.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Miért nem csinálja Tünde, hogy élelmiszeradományt és ruhát osztanának, miért nem tudja intézni? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Honnan tudod, hogy nem intézi? 

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

A cigányok mondják.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az élelmiszerbank olyan terméket adott volna, ami hűtést igényel, és hamar lejárt volna a szavatossági 

ideje. Ezt nem vállaltuk fel.  



 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Ha nincs megfelelő irodánk, akkor miért kell a kisebbség? Nincs kézmosó. Bezárjuk az irodát, és nem 

kell Teri.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Miért más itt az iroda, mint ott? Át tud jönni Teri, ide a mosdóba, ez  nem lehet gond. 

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Arra kell összpontosítani az önkormányzatnak, hogy elinduljon az említett program. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Semmilyen konkrét dolog nem hangzott el.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Vannak nagyon szegény családok, ahol ki kellene festeni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

300 lakás van ilyen, hogy szelektálsz, kinn segítesz? 

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Az önkormányzat nem akar segíteni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Támogattuk a környezettanulmányok elkészítését is 1 dolgozóval, a ruhaadomány fuvarköltségét is 

kifizettük stb. 

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Nem kérünk semmit. A jegyzőkönyv sem úgy készül, ahogy kell, nincsenek beleírva, amit mondtam. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Legközelebb mikor kaptok támogatást? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Augusztusban. 

A jegyzőkönyveknek nem kell szószerintinek lenne. Példamutatóan kellene viselkedni, mint ahogy 

magának is mondtam. Nem kellene kiabálni az itteni dolgozókkal sem.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Bocsánatot kértem a dolgozóktól.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Meg kell beszélni a dolgokat. Ha Önök együtt akarnak működni, szépen meg kell beszélni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Az előző kisebbségi önkormányzattal nem volt ilyen együttműködés. Macusnak igaza van, nem kell 

sietni. Ez a 370.000 Ft már elment.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Be van vetve 3 kert zöldséggel, krumplival.  

 

Váradi Zsolt NKÖ tag: 

Pályázatba is bele lehetne fektetni a pénzt, ami a cigányságot segítené. 

 

Kovács Gábor polgármester: 



A pályázathoz önerő kell, azt meg kell finanszírozni, akkor is ide jönnétek segítségért.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Akkor be kell zárni az irodát. Van villanyszámla, és jönni fog a fűtés. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Nem kell bezárni az irodát.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mi mondtuk az elején, hogy költségei lesznek az irodának.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Felajánlottuk, hogy heti 4 órát itt a hivatalban lehettek, nem kellett nektek.  

 

Váradi Antal képviselő: 

Mi nem vállalunk semmilyen költséget, nincs miből.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mi van, ha nincs kisebbségi önkormányzat? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Semmi, nem lesz.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

A testülethez szólok. Döntsenek róla, hogy tudnak-e támogatni vagy nem. Adni fogom befelé a 

kérelmeket hetente, kapom rá az elutasító választ, és megyek tovább. Találjunk ki közösen egy dolgot, 

programot, ami a falu és a romák érdeke. Szavazzanak erről.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

De miről? Nincs konkrét dolog. Együttműködési megállapodás van. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Miben segítsünk? Nincs konkrét dolog. Nagyon sokan vannak a romák között, akik bért kapnak, meg 

kell tanítani őket beosztani a pénzt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Van, aki azzal sem foglalkozik, hogy nem kap családi pótlékot, mert nem jár az iskolába a gyereke.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Én azokon a családokon akarok segíteni, ahol nagyon beteg emberek vannak.  Hogy ossza be az 

50.000 Ft-ot? Én is 37.000 Ft-ot kapok, azt kellene beosztani. Hiába van jó szakmám, nem kellünk. 

Nem azért nem dolgozunk, mert akarunk. Nem látom azt, hogy csomagot kapna a cigányság, pedig ott 

vagyunk mindenütt. Én a falu nevében beszélek, mindenki kaphatna 10 kg-os csomagot, Jándon ez így 

van.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Dolgozhattok, hiszen lehetne azt mondanunk, hogy csak 30 embert foglalkoztatunk, de bevállaljuk és 

ezzel nektek is segítünk. A kérelmetekben konkrétan csak a ruháról van szó. Nem látom, hogy mit 

akartok.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Jó lett volna, ha valakinek a kertjében uborkáztatok volna.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Nem volt hozzá karó, szeg, ezért zöldségezünk. 



 

Bódi Elek képviselő: 

A játszótérhez térek vissza. Adtunk volna hozzá fát, leháncsozhattátok volna, és játékokat is lehetett 

volna készíteni, ezeket mindenki tudta volna használni, nem csak egy pár család. 200.000 Ft-ból sok 

mindent meg lehet valósítani. A jegyzőkönyvvezetést nem kell megkérdőjelezni. Mi mindig 

átolvassuk. Én meg vagyok elégedve a jegyzőkönyvvezetéssel. Nem érdemli meg senkitől sem a 

bírálatot. 

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Elnézést kérek a korábbi megjegyzésemért.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kifizessük a ruhaszállítást, vagy nem? A kisebbségi önkormányzatnak tudjuk kifizetni a 30.000 Ft-ot, 

és ti rendezitek Barnával. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Ezzel nem vagytok kisegítve, a ruhaosztással nem fognak jobban becsülni benneteket.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Mi a csomagot hiányoljuk, minden családnak jól esne.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

700 csomagot szoktunk odaadni, ha csak 1.000 Ft értéket tennénk bele, akkor is 700.000 Ft-ba kerülne 

az önkormányzatnak.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Nem jól nézitek a dolgot Anti. A 2 H-s, és 3 H-s gyerekeknek az önkormányzat finanszírozza az 

étkezést is. Az önkormányzatnak sincs pénz, nem tudunk miből adni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mi is gondolkodunk, hogy mi az amihez hozzá tudunk járulni.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Csináltassuk meg a játszóteret. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meg kell nézni kié a terület, ahova a szemét ki van hordva. Szerintem az nem a mienk, ezt meg fogjuk 

nézni.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Csináljuk meg a festést. Vegyük meg a festéket, meszeljünk ki, hogy segítsünk a családoknak.   

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha segítünk 5-6 családnak, a többi 100-200 családnak nem tudunk segíteni. Csak úgy tudtok segíteni, 

ha mindenkinek segítettek. Nem lehet kiemelni pár családot.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Függönykarnist is fel kellene tenni az irodánkba, linóleum, WC, és mosdó is kellene. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azaz egy ember, aki ott dolgozik, az ide be tud jönni, meg tudja oldani. Ott nincs bekötve a szennyvíz, 

nem tudunk mosdót és WC-t csinálni. A jövőben ide át lehet költözni, meg lesz oldva ez a probléma.  

 

 

 



Fazekas Sándor képviselő: 

Azzal is sokat lehet segíteni, hogy ha úgy állnak a dolgozók a közmunkához, hogy ha ott vannak, 

akkor dolgoznak. Az is segítség.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Javaslom szavazzunk.  

Aki egyetért azzal, hogy a kisebbségnek 30.000 Ft támogatást adjunk a ruhaadomány szállítási 

költségére, kérem szavazzon.  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

77/2015. (VI.17.)  KT. számú határozata 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról 

 

A képviselő testület 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat részére 30.000 Ft támogatást ítél meg, 

amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat által megszerzett ruhaadomány 

fuvarköltségét fedezi.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Bódi Elek képviselő: 

Utolsó támogatás, melyet ruhára adtunk.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

A WC-ket is meg szeretnénk csinálni, ahol nincsenek, és a festést is el szeretnénk indítani.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Hol voltak eddig ezek az emberek, akiknek nincs WC? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Fel kell szólítani a családokat, ahol nincs, és csináltassa meg. Anti a festésbe belebuktok.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ha augusztusban kaptok egy összeget az államtól, akkor kb. 30.000 Ft-ból kifestettek 5-10 házat, ezzel 

elindítjátok ezt a programot, és a következő években folytatjátok. Nem kell egyszerre mindenhol 

megcsinálni, el kell indulni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ezt nem fogjátok tudni jól megoldani. Minden rászorulónál nem tudjátok elvégezni a festést, nem elég 

5-10 házat kifesteni.  

 

Jóni Gyula NKÖ tag: 

Nem kell festeni.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

A nagy önkormányzatot is úgy látják, hogy semmi értelme, nem segítenek rajtuk.  

 

 



Kovács Gábor polgármester: 

Akkor jövőre nem indítunk ilyen nagy létszámmal közmunkát, ha úgy látják, hogy nem segítünk az 

embereken.  

 

Jóni Gyula NKÖ tag: 

A közmunka kell az embereknek.  

 

Váradi Zsolt NKÖ tag: 

Nem kell közmunka, akkor sem fog éhen halni a cigányság.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

A festést indítsuk el, ha én beteszek 3000 Ft-ot, akkor a önkormányzat is tegyen be annyit. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Akkor a művelődési házra mi adunk 20.000 Ft-ot, és ti is tegyetek hozzá 10.000 Ft-ot.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Rendben van, beadjuk saját zsebből. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Amit kaptatok azt kell beosztani, nem saját zsebből kell betenne.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

A képviselő testület szavazza meg, hogy a hivatallal közösen elindítjuk a festési programot.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Gyula, szerinted a festésnek van értelme? 

 

Jóni Gyula NKÖ tag: 

Úgy lenne értelme, hogy mindenkinél festenél. Aki tehetetlen, az megérdemelné. De ha egynek 

megcsinálod, az a többinél haragot indít el.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Hozzájárulunk-e a festéshez, vagy nem? 

 

Fekete László képviselő: 

Össze kellene hívni a cigányságot. El kellene mondani, hogy van 5-10 ház festésére pénz, és el kell 

közösen dönteni, meg kell szavaztatni, hogy kinél csináljátok. Így látok variációt benne, hogy 

támogassuk, másképp nem. Saját magatok között választjátok ki, hogy melyik házat csináljátok meg.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Legyen akkor úgy, ahogy Laci mondja.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Akkor ellenőrzést is kérünk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Akkor közmunkást  is fogtok kérni, de nem fogunk adni, mert nem arra vannak felvéve.  Elnök úrnak 

megengedtem, hogy csütörtökönként ne járjon dolgozni, rendezze a kisebbség ügyeit, de szerinte mi 

nem adunk semmit.   

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Nagyon segítőkész a testület. Láttam ezt a problémát, és úgy gondolom, hogy ha kifestenénk, az 

előrébb vinné a falut.  

 



Kovács Gábor polgármester: 

Nem lesz előrébb, ha ki lesz festve 10 lakás. Ebbe a festésbe bele fogtok bonyolódni. Nem csak 5-10 

lakást kellene kifesteni, a többinél ez problémát fog felvetni, hiszen a többi is rászoruló, nem lehet 

kiemelni 10 családot.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Az önkormányzatot egészben kell kezelni. 

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Ha a gyűlésen, amit összehívunk, és belemennek, csak úgy kezdenénk el a festést.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Lássuk a jegyzőkönyvet, hogy ki volt fenn a gyűlésen, legyen aláírva, és lássuk, hogy hány házat és 

kiét festenétek ki. Ha ezek meglesznek, visszatérünk erre az ügyre.  

 

Váradi Antal NKÖ elnöke: 

Rendben, így teszünk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Köszönöm a kisebbségi önkormányzatnak a részvételt.  

 

 

Tárgy /3.tsp/ Egyebek 
 

Bódi Elek képviselő: 

Lengyel Sándorné előtti árkot mondanám ismét. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megnéztem, nem tud befolyni a víz a lakáshoz. Meg fogjuk oldani a problémáját.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Akkor meg lesz oldva. 

A fekvő rendőrhöz, amit csináltattam, az önkormányzat tegyen az elejére és a végére egy bukkanó 

jelzőtáblát. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Miért lett onnan kivéve, és ki vette ki a betonoszlopot? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az iskola vette ki, szakfelügyelő neki tolatott, kompromisszumot kötöttünk.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Miért nem lehet ott? Az szabályos, hogy most bemegy a gyerekek közé a kocsi? Ha elütnek egy 

gyereket ki lesz a felelős? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem szabályos a betonoszlop kihelyezése, előírja a kressz,  jelölni kell a fekvő rendőr meglétét.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A Fazekas Györgyné 5 %-os béremelésével mi lesz, állítólag ő nem kapja. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A korábbi ülésen azt már megbeszéltük, Ildikó elmondta, hogy megkapta ő is az emelést.  

 



Közművelődési célú pályázatban én technikai dolgokra gondoltam. Két részre lehet pályázni, 

művelődési ház belső festésére, és külső hangosításra.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Írhatnánk a pályázatba székeket és asztalokat is szerintem.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, ez jó ötlet, akkor kérek rá árajánlatokat, és ha meg lesz összegszerűen, akkor összehívom a 

képviselő testületet.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A dücskő kérdés hogy áll? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jövő héten Ópályiban lesznek, egy napra átjönnek és megcsinálják. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A művelődési ház külső festését nem csináljuk akkor meg? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Még nem mértük fel. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A sportöltöző pályázattal kapcsolatos bíráló bizottságban benne szeretnék lenni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az ügyvédnő itt volt, elmondta a dolgokat, senki sem jelezte, hogy benne akar lenni. Elek, Sanyi, 

jegyző úr van benne, de a bizottsági ülésen ott bárki. az anyagot ők meg fogják kapni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én kérnék anyagot, és az öltöző tervéről is, amit már korábban ígértél, de nem hoztál. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A bizottsági tagoknak lehet csak odaadni az anyagot, bejöhetsz és megnézheted. Benne lehettek 

mindannyian a bizottságban, engem nem érdekel. Megkérdeztem, hogy hány fős legyen, 3 főt mondott 

ügyvédnő. Ha valaki benne szeretett volna lenni jelezni kellett volna. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ez nekem nagyon érdekes, hogy nem vagyok benne, ez furcsa.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megfigyelőként bárki ott lehet. Február óta senki sem jelezte, hogy szeretett volna benne lenni. 

Felőlem bárki benne lehetett volna. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Megfigyelőként ott leszek. Ez a titkosítás furcsa. A tervet is kértem már többször, azt sem kaptam 

meg.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Elmondta az ügyvédnő februárban, itt voltál. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Meg kell nézni a jegyzőkönyvet, hogy elmondta-e. 

 

 



Kovács Gábor polgármester: 

Ha nincs több észrevétel, térjünk át a szociális ügyekre. 

 

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

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 

 

Székelyné Mester Mária        Giczei István  

 jegyzőkönyv - hitelesítők 


