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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. augusztus 6-án 

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 

    Fodor Károly közmunka irányító 

 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja.    

 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Bódi Elek 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 

102/2015. (VIII.06.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1) Előterjesztés: A Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítésével 

kapcsolatos döntés Vállaj 

            Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

2) Előterjesztés: A Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítésével 

kapcsolatos döntés Győrtelek 

            Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

  

 

3)  Előterjesztés: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat korlátolt felelősségű 

társasággá alakulásával kapcsolatos döntés 

            Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 
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4) Egyebek 

      

 

5) Szociális ügyekről (Zárt ülés) 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ A Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítésével kapcsolatos  

                       döntés Vállaj 

                     Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovás Gábor polgármester: 

Vállaj község is ki akar lépni a Kristályvízből. Fel kell ajánlaniuk a KFT tagjainak megvásárlásra a 

tulajdonrészüket a határozat tervezet szerinti összegben. Javaslom elfogadásra, hogy nem tartunk 

igényt a tulajdonrészükre.  

 

Aki egyetért azzal, hogy Vállaj község Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrészére nem 

tartunk igényt, kérem szavazzon.  

 

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

103/2015. (VIII.06.)  KT. számú határozata 

 

Vállaj Önkormányzat Kristályvíz Kft-ben lévő üzletrészének megvásárlásáról 

 

 

A képviselő testület 

 

Vállaj Önkormányzat Kristályvíz Kft-ben lévő üzletrészét nem kívánja 

megvásárolni, az általuk megküldött ajánlattal nem él. 

 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Tárgy /2.tsp/ A Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítésével kapcsolatos  

                       döntés Győrtelek 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Vállajhoz hasonlóan Győrtelek is akar lépni a Kristályvízből. Fel kell ajánlaniuk a KFT tagjainak 

megvásárlásra a tulajdonrészüket a határozat tervezet szerinti összegben. Javaslom elfogadásra, hogy 

nem tartunk igényt a tulajdonrészükre.  

Aki egyetért azzal, hogy Győrteleknek a Kristályvíz Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrészére nem 

tartunk igényt, kérem szavazzon.  
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A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

104/2015. (VIII.06.)  KT. számú határozata 

 

Győrtelek Önkormányzat Kristályvíz Kft-ben lévő üzletrészének megvásárlásáról 

 

 

A képviselő testület 

 

Győrtelek Önkormányzat Kristályvíz Kft-ben lévő üzletrészét nem kívánja 

megvásárolni, az általuk megküldött ajánlattal nem él. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

   

Tárgy /3.tsp/ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat korlátolt felelősségű  

                       társasággá alakulásával kapcsolatos döntés 

                     Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nagydobos település tulajdonos ebben a Temetkezési Vállalatban, és ők most Korlátolt Felelősségű 

Társasággá akar átalakulni. Mi a temető fenntartását nem rajtuk keresztül végezzük, szerintem nem 

szükséges, hogy a tagja legyen Nagydobos. 1,2 millió Ft a mi tulajdonrészünk, a kifizetéséhez kell egy 

kis idő. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Írja is, hogy nem fizetik ki azonnal a tulajdonrészeket. 

 

Fekete László képviselő: 

Mi alapján van ez az összeg szerepeltetve? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Éves beszámoló alapján.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nekünk ez talált pénz. Találjuk ki neki valami helyet. A bádogtetőt a ravatalozón meg lehet belőle 

csináltatni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kapjuk vissza a pénzt, ez minimum fél év, és akkor döntünk a felhasználásáról.  

 

A képviselő testületnek határozni kell róla,  hogy tagjai akarunk-e lenni  a KFT-nek, vagy nem.  

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, aki egyetért azzal,  hogy Nagydobos nem akar részt venni a 

KFT-ben, kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 
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105/2015. (VIII.06.)  KT. számú határozata 

 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat Korlátolt Felelősségű társasággá 

történő átalakulással kapcsolatos döntésről 

 

A képviselő testület  

 

Nem kíván részt venni tulajdonosként a KFT megalakításában és igényli a 

vállalat vagyonából az önkormányzat tulajdonosi részesedéséhez igazodó a 

számviteli törvény előírásai alapján meghatározott vagyonhányadot. Ennek 

mértéke 0,59 %, összege: 1.247.710 Ft. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Tárgy /4.tsp/ Egyebek  

 

 

Bódi Elek képviselő: 

Én kértem a 2013-as tökfesztivál bevétel-kiadási oldalát összehasonlítás miatt. Amiért én kérem, meg 

is találtam. Az őrzés-védelem 2013-ban 350 ezer Ft, 2014-ben 860 ezer Ft. A Szárnyas Sárkány Kft is 

100.000 Ft-tal többért hozta ide a színpadot. A Hooligens együttes is közel 500 ezer Ft-tal többért jött 

ide. Két év alatt mínusz 11 millió Ft-ot hozott a konyhára a tökfesztivál. Az akkori (2013 év) pénzügyi 

bizottság elnöke arról tájékoztatott, hogy ő úgy tudta, hogy közel 0-s volt a tökfesztivál, a 

polgármester úr őt így tájékoztatta. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én nem tájékoztattam erről, ne adjál ilyen szavakat a számba.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Nekem így mondták. A 2014. évi tökfesztivál mínusz 6,5 millió Ft volt. Ez pénzherdálás. Azt 

szavaztuk meg, hogy legyen tökfesztivál, a Hooligens és Rúzsa Magdi fellépési díja3,4 millió Ft-ra 

volt mondva, és te azt mondtad polgármester, hogy hozol két szponzort, aki megfinanszírozza Rúzsa 

Magdit, ezért is vállaltuk be ezt a két fellépőt, de nem hoztál. Gönczi Mónikának a kétszer 100 ezer Ft-

jára még nem kaptam meg a választ.  

Az RFV felé sokkal tartozunk, és ezzel szemben  - 11 millió Ft-ba volt ez a két évi tökfesztivál az 

önkormányzatnak. Hasznosabb helyekre kellene odatenni ezt a pénzt. Ehhez utólag nem adom a 

nevemet, és szerintem a korábbi képviselő testületi tagok közül a 6,5 millió Ft-hoz senki nem adta 

volna a nevét. Ez felelőtlen gazdálkodás. 

A mostani tökfesztiválnál tudni kellene előre a költségeket, meg kell határozni előre egy keretösszeget.  

A tökszínpad 8,2 millió Ft-os nyert pályázat volt, miért nem készült el? Erről írásos tájékoztatót kérek 

jegyző úr, hogy miért nem készült el a színpad. Kérem a miértre a választ, hogy miért utasították el. A 

jegyzőkönyvben úgy szerepel, hogy meg lesz csinálva, de nem készült el, és ez minden évben 1 millió 

Ft-ba van az önkormányzatnak.   

 

Kovács Gábor polgármester: 

Senki nem tudja, hogy miért nem készült el? 

 

Bódi Elek képviselő: 

A jegyzőkönyvben az van, hogy a Szatmár-Leader elutasította.  

 

Kovács Gábor polgármester: 
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Nem a Leader utasította el, nem volt építési engedély a színpadra, mivel árterület volt, egy helyrajzi 

számon volt a terület, és én kértem meg a megosztását. Ne mondja senki sem, hogy nem tud róla. 

Ezt a pályázatot nem én nyertem, én voltam a harmadik polgármester, akihez került a pályázat. 2012. 

decemberében, amikor idekerültem, akkor volt a csődeljárás. Mire az első kifizetési kérelmet be kellett 

nyújtani nem volt építési engedély. Ki vállalta volna be, hogy úgy nyújt be számlát, hogy nincs építési 

engedély? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Itt van a nyertes pályázat, én kérném a miértre a választ. Itt van a jegyzőkönyvben, hogy elutasították. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A Szatmár-Leader azért utasította el, mert nem volt megosztás, nem volt építési engedély. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Azt mondtad csináltatod a megosztást. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, el is indítottuk a megosztást. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Kérem az írásos tájékoztatást, hogy miért nem valósult meg ez a pályázat. 

 

Fodor Károly munkairányító megérkezik. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Köszöntöm Fodor Károlyt, kérlek tájékoztasd a képviselő testület tagjait a közmunkában szerzett 

észrevételeidről, tapasztalataidról. 

 

Fodor Károly munkairányító: 

Úgy gondolom, hogy elfogadtak az emberek, és tudom csinálni ezt a munkát. Jó, hogy 100 %-ban nem 

csinálják, amit kell, de 70-80 %-ban elvégzik. 

 

Fekete László képviselő: 

A hiányzásokkal mi van? 

 

Fodor Károly munkairányító: 

Reggel mindenki itt van, aláírják a jelenléti ívet, de később már nem lehet mindenki megtalálni. Én 

már tettem róla, hogy ezek az emberek később már ne legyenek itt. Vannak akik elkérezkednek 

orvoshoz, de ők hozzák is az igazolást róla. Elmegyek és megnézem őket a munkaterületen, és aki 

nincs, azt akár a cigánytelepen is megkeresem. Amit meg kell csinálni, az meg van. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amit megbeszélünk, az többé-kevésbé meg van csinálva.  

 

Fekete László képviselő: 

A hálót sem sikerült az almafa csemete törzsére rárakni a dolgozóknak, úgy tették rá Kolozsvári 

Istvánék 8 sorra.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Regina közmunkán van? 

 

Fodor Károly munkairányító: 

Igen, őrá a parkosítás van bízva.  

 

Fekete László képviselő: 



7 

 

A szemetet már nem szedi össze? 

 

Fodor Károly munkairányító: 

Nem, arra van 8-9 ember. 

 

Giczei István képviselő: 

A Levente térnél is nagy a szemét.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A mezőőrök ott találtak nagyobb mennyiségű szemetet, voltak közte papírok is, melyek 

használhatóak. Ezt lefényképezték.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Van-e kérdés Karcsihoz? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A sertéstelep mennyire gazdaságosan működik? 

 

Fodor Károly munkairányító: 

Én a belsejébe nem látok bele, de a csirkének hetente a 4 zsák táp sok volt szerintem.  

 

Fekete László képviselő: 

Milyen zsák 20 kg-os, vagy 50 kg-os, ez nem mindegy. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nincsen takarmányunk mindent venni kell.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ott csak megy kifelé a pénz, akkor nem kell tartani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az elején, amikor a közmunkát indítottuk megbeszéltük, hogy lesz sertés és csirketartás, nem értem ez 

most miért gond. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Láttam a fóliát és a csemetéket is letéve, az a csemete jó még? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, iskolába van lerakva pótlásnak. A gyümölcsös 90 %-ban megfogant. Ha úgy gondoljátok, hogy 

nem kell állattartó telep, akkor elég felvennünk 50 embert az uborkába. Szakemberünk sajnos nincs, 

nem tudunk kit kiközvetíttetni.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ha csak az uborka lesz, akkor nem kell annyi embert foglalkoztatni, had legyenek segélyen.    

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nekem csak az a problémám, hogy ne a mi zsebünkből menjen kifelé a pénz. Nekem ennyi kérdésem 

lett volna Karcsihoz. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Itt van most Karcsi, itt mondom előtte, hogy én nem ígértem neki munkahelyet.  

 

Fodor Károly munkairányító: 

Igen, így van, én nem kaptam ígéretet munkahelyre.  
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Bódi Elek képviselő: 

Szerintem Karcsi nem volt egy rossz választás. Én nem csalódtam benn, ő jó közmunkavezető. Igen, a 

szakember kevés. De ahhoz nem kell szakember, hogy a pisztolyt tartsa, nem kétszer kellett volna 

megpermetezni a gyümölcsöst.  

Támogassuk Karcsit, és csak így tovább fölfelé. 

 

Giczei István képviselő: 

A Red fajta almákat elég 3-4 alkalommal permetezni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Nem kell úgy kinézni az önkormányzaténak, mint a tiednek. Nem kétszer kell permetezni.  

 

Giczei István képviselő: 

A tied sem volt szebb, amit eladtál. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Karcsi van-e kérdésed? 

 

Fodor Károly munkairányító: 

Én az almához nem értek, Laci te értesz hozzá, szólnod kell, hogy permetezzük meg. 

 

Fekete László képviselő: 

Karban kell tartani, az nagyon fontos. Bárki meg tudja kapálni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Sajnos ki kell válogatni, hogy ki kapálja, mert kivágják a fát.  

 

Fekete László képviselő: 

Aki kikapálja az fizessen 1500 Ft-ot. Már régen szelektálni kellett volna. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha nem tetszik neki a munka, akkor átkéri magát máshová. 

 

Fekete László képviselő: 

Ilyen nincs.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Csinálhatunk rendet, de addig, míg nem akarja mindenki, hogy rend legyen, addig nem lehet. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ki kell rúgni 3-4 embert, és akkor rendet tanulnak.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Szerintem minél több ideig lesz itt Karcsi, annál nagyobb lesz a tekintélye.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Mikike Zolikának nem igaz, hogy nem telt ki a hiányzása, hiszen állandóan úton van.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amikor kimegyünk ellenőrizni, mire kiérünk a területre, mindenki ott van.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Komoly cégnél is elég 150-200 embert kordában tartani, itt még nehezebb.  

 

Kovács Gábor polgármester: 
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Ott, ha nem végzik el a munkát, kirúgják, de őket nem érdekli, hogy miből élnek meg. Ha mi kirúgjuk, 

akkor a mi problémánk lesz, ide fog jönni támogatásért. 

 

Fekete László képviselő: 

A legnagyobb szájút ki kell rúgni, a többi hidd el, hogy beáll a sorba. De mi mindig szemet hunyunk.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Aki nem kap családit a gyermekére, mert az nem jár iskolába, az ne jöjjön be közmunkára sem.  

 

Fekete László képviselő: 

Szankcionálni kell.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

a közmunkaprogram nem egyszerű. Korábban úgy volt, hogy nem lehet 25 év alattiakat foglalkoztatni, 

utána viszont az mondta a munkaügyi központ, hogy lehet, ha bemegy az érintet és aláír egy 

nyilatkozatot. A közmunka pályázatokat egész évre 2-3 nap alatt kell összeállítani. Én sem így 

terveztem a fóliát sem. 

 

Fekete László képviselő: 

El kellett volna vetni a magot őszre, ahhoz nem kell szakmunka.  

 

Fodor Károly munkairányító: 

Nehéz az embereket együtt dolgoztatni. Sajnos két ember sem egyezik egymással. Talán az uborka 

megy a legjobban.  

 

Fekete László képviselő: 

Azért, mert rá van kényszerítve az uborkában, hogy leszedje, és beáll a sorba. De a másik 

munkahelyen nincs így.  

Mivel már be van vezetve az áram az állattartótelepre, a kábelt ki kell húzni a földből. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kiszedjük a kábelt.  

 

Megérkezik Jónás Bertalan közmunkás. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azért hívtam meg Bertit, mert ő jelenleg a közmunkában kőműves munkát csinál, de a továbbiakban 

csak akkor hajlandó ezt a feladatot elvégezni, ha fizetés emelést kap. Megkérem Bertit, tájékoztassa 

kéréséről a képviselő testületet.  

 

Jónás Bertalan közmunkás: 

Igaz, hogy nincs szakmunkás papírom, de én nem vagyok hajlandó folytatni a szakmunkát 50.000 Ft-

ért. Ha nem emelik meg a béremet, akkor nem fogom csinálni. A térkő lerakásnál én végzem a 

szakmunkát, papírom nincs róla, de hosszú évek óta dolgozom kőművesek mellett, és ellestem a 

munkát, ugyan úgy tudom csinálni, mint a szakmunkások.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Beírnálak szakmunkásnak, de nincs meg a pappírod róla, ezért nem kapod meg a magasabb bért.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Azt mondod, hogy nem vagy hajlandó tovább csinálni ennyi bérért, ez olyan, mintha megtagadnád a 

munkát.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Megkeverheti a  betont, de le nem húzhatja. Nem kötelezheted a szakmunka elvégzésére.  
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Székelyné Mester Mária képviselő: 

De nincs szakmunkás papírja, nem adhatsz szakmunkás bért. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Erről beszéltem korábban is, hogy nincsenek szakmunkásaink, nem tudunk kit felvenni. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Olyat kell vállalni a közmunkában, amihez nem kell szakmunkás.  

 

Jónás Bertalan közmunkás: 

Én ezt követően csak olyan munkát végzek, amihez nem kell szakmunka.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Kiküldetésben, vagy valamiben nem lehet odaadni ezt az összeget? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem. Arról senki nem beszél, hogy nem 8 órát dolgoznak, nem tartják be a szabályokat.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Azért van Bertinek ilyen igénye, mert a térkő lerakása szakmunka.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Akkor más segédmunkást is be kell osztani, csinálja mási azt, amit Berti.  

 

Giczei István képviselő: 

Nem indul kőműves tanfolyam? El kell végeznie Bertinek. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha nem csinálja Berti, akkor át kell szervezni a közmunkát, Szántó Józsinak és Tolnai Gyulának is 

meg van a szakképzettsége.  

A járda felszedés és az ágy elkészítése nem szakmunka, azt lehet csinálnia. Nem tudom, hogy ki találta 

ki ezt az egész dolgot, de ha egynek adnánk kiegészítést, akkor jönne más is, hogy ő is szakmunkát 

csinál, és kér plusz pénzt. Ez nem megy.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Tartsa be mindenki a munkaidőt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Berti átlagosan hány oszlopot állítottatok le a sportpályán? 

 

Jónás Bertalan közmunkás: 

4 nap alatt megcsináltuk, napi 20-at tettünk le.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha ti csináltátok a kerítést, akkor mit csinál a KFT? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Úgy vállaltuk, hogy az ő felügyeletük alatt mi csináljuk meg.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Van ott valaki a KFT-től? 

 

Fodor Károly munkairányító: 

Egyszer voltak lent, az elején. 
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Kovács Gábor polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés a közmunkával kapcsolatban, megköszönöm Karcsinak és Bertinek a 

részvételt.  

 

Fodor Károly és Jónás Bertalan elhagyja az üléstermet. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A következő észrevételem az egyebekben, a parkosítás. Másodszor van kitéve tábla. Aki kiteszi, miért 

nem jön be megkérdezni, hogy mibe került. Én ezt etikátlannak tartom. Hibiszkusz és vinka van 

elültetve abba a parkba. Azzal van a gond, hogy a közmunkában ezek a palánták lettek vásárolva. 

Mennyibe került ez a parkosítás polgármester úr? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

250.000 Ft-ba, a számla ott van Ildikónál. A közmunkában szaporítóanyag soron van elszámolva. Be 

volt tervezve egy összeg erre a sorra, és vagy elköltjük, vagy a fel nem használt összeget visszaadjuk. 

Bazolával készítettem el, ő állított aki a számlát és még két ilyen parkot fog elkészíteni. Senki nem jött 

ide, hogy megcsinálja és kertész végzettségű emberünk nincs. Voltak felajánlások virágra, azokat 

elültettük.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én sejtettem ezt, hogy ebből van. Ha a 30 %-át készítettem el a munkának, akkor nem fizetem ki az 

egész összeget. 250.000 Ft-ért ez pocsékolás. ez nem szaporítóanyag, ez virág. Kell parkosítani, de 

menjen oda a képviselő testületi tag és nézze meg ezt a parkot, nézzen rá. Mi került ezen ennyibe, 

nekem ez az aggályom. a szaporítóanyag az legyen szaporítóanyag, és nem virág. Ha odafigyelünk, 

akkor lehet termelni nekünk is palántát a fóliában.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

El voltak vetve a magok, de kiszáradt, sajnos nem tudtam lemenni mindennap locsolni. A 

közmunkapályázatban ami szerepel, csak azt lehet feltüntetni a számlán, azt fogadják el.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A számlán az szerepeljen, amit veszünk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tervezéskor így kellett szerepeltetni, hogy szaporítóanyag.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

A pár szál virág nem került 250.000 Ft-ba, erre akarna kilyukadni Elek.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én tudom, mit beszélek. 

A másik dolog, a növényvédő szer kerül a legtöbbe, én ezt tudom, de a közpénz herdálását rühellem. 

Balkányból vásároljuk meg a növényvédő szert, drágábban, mint ahogy 2 km-re a Farmixból lehetne 

megvenni. Ez a pénz az adófizetők pénzéből megy! Ehhez én nem adom a nevem! 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Mindegy, hogy honnan vesszük az anyagokat? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ez nem 100.000-es tétel, hanem ez milliós tétel. Én nagyon kérnék mindenkit, hogy az uborkából 

befolyó pénzt, visszaforgassuk a közmunkába, és ne a tökfesztiválra költsük. Azt, amit termelnek az 
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uborkából, azt fordítsuk vissza, hogy ezzel az önkormányzat vagyonát gyarapítsuk. Nekem ez a 

kérésem.  

 

Bíró Györgyné elkérte a sporttól a kisbuszt saját célra, 75 Ft/km lett megállapítva a használatért, ő ezt 

befizette a sport számlájára. 18000 km van a buszba. Azaz elvárásom és az igényem is, hogy ne csak 

Bíróné fizesse be a pénzt, hanem más is, aki használja. Vastag Pistitől jöttem ide, ő mondta, hogy 

senki sem fizetett be egy forintot sem 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Hétvégenként Szender Öcsi csak úgy száguldozik vele. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem értem, hogy ehhez mi közünk van, az a busz a sporté, nem az önkormányzaté. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Önkormányzati a sportegyesület. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem az önkormányzaton belül működik a sportegyesület.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Igen, ezt a dolgot Vastag Pistitől kell kérdezni. Nekünk ehhez semmi közünk.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Most kérdeztem Vastag Pistitől, csak Bíróné fizetett. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A férfikórus is befizette a busz használatáért a pénzt. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Én nem a nyugdíjas klubra, és a férfikórusra gondoltam, hogy fizessen a buszért, hanem a magáncélra 

történő felhasználásért.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Hivatalosan az nem mehet sehova, az a sportegyesületé. Ez az egyesület belügye. Ha Pisti úgy dönt, 

hogy nem adja oda senkinek, az az ő dolga. Akkor, amikor több hónapon keresztül én tankoltam ebbe 

a buszba, az nem volt gond.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én a magánszemélyekre gondolok a busz igénybevételénél. 

 

Kolozsvári Éva szólt, hogy a házuk a sportpálya mellett eladó, 2,7 millió Ft az irányára. Megkért, 

hogy mondjam el a testületi ülésen. 

 

A sportegyesület kerítés pályázatával egyelőre nem kívánok foglalkozni, hátha révbe ér.  

 

Készül az árok Lengyelné Mariska néni előtt. Örült neki. Többször elmentél előtte, nem álltál meg. Ő 

mindenkinek megadja a tiszteletet, de ő azt mondta, hogy amikor veled beszélt telefonon, tiszteletlenül 

beszéltél vele.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ki nem adja meg, kinek a tiszteletet? Éva ott volt megmondja ki beszélt tiszteletlenül. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Én nem halottam egyikőtöket sem, nekem Mariska néni ezt mondta. 
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901.700 Ft lett kifizetve a rázóasztalra. Meg lehetett volna venni 200.000 Ft-ból. Nem muszáj ezt a 

pénzt elkölteni, ha nem kell. Ez az adófizetők pénzének a rossz gazdálkodása. Ezzel kínjaim vannak.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

3 rázóasztal lett készítve, ezt ti is tudjátok, de a pályázatban egyet lehetett feltüntetni, az általad 

mondott összegen.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A számlán egy rázóasztal van leszámlázva. Itt van a számla.  

 

Fodor Karcsi jött oda hozzám, hogy van olyan lehetőség máshol is, hogy egy parkot örökbe lehet 

fogadni. Mi örökbe fogadunk egy parkot Karcsival, a faluvégén a buszfordulónál. Mi megcsinálnánk 

ott a parkot, de, ha ez nem járható ügy, akkor nem csináljuk.  

 

Kovács Gábor polgármester:  

Mit értesz örökbefogadáson? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Megcsináljuk a keretet, beültetjük virággal és gondozzuk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Most jut eszébe mindenkinek, amikor meg akarjuk csinálni? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha ez nem járható út, akkor nem. Ez az örökbefogadás máshol működik. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Erre már meg van rendelve a virág, nézzetek más helyet.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Mi ezt akartuk bevállalni, de ha nem működik, akkor nem. Itt szeretném elmondani, hogy aki most is 

adta a virágot, azt nem vettük fel pedagógiai asszisztensnek.  

 

Giczei István képviselő: 

Ő kérte, hogy tavasszal ne vegyék fel, mert a virágot termelnek, és akkor nagyon sok vele a munka.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ő adta most is a virágot, ennyit szerettem volna mondani.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A parkosítás nagy vihart kavart, a túlsó faluvégén lesz-e vagy nem? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A pompakútnál lesz, és idővel több helyen is ki fogunk alakítani virágos parkokat.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A művelődési ház lesz csinálva? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Karcsi felmérte, hogy mikor osztja be a felújítási munkálatokat, azt nem tudom.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A dücskő kérdés ha megoldódik, akkor ott is lehetne parkosítani.  

 



14 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki össze fogja ollózni, azt mondta, hogy ha végez Vásárosnaményban, akkor ide jön és megcsinálja. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A buszmegállók kérdése, azt mondtad, ki fog jönni a tervező és megnézzük, hogy hol kellene csinálni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Volt is kint, adjatok javaslatokat, hogy melyik buszmegállók legyenek most megcsinálva.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Vannak buszok, melyek továbbra sem mennek ki a faluvégére, erről már korábban is beszéltünk. Hogy 

áll ez az ügy, a fogyasztóvédelemhez nem lehetne fordulni? Ha nem megy ki a busz, akkor a bérletet is 

csak a Szamosszegi elágazásig adják. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Hivatalosan kell írásban őket megkeresni ez ügyben, azt tudom, hogy utasszámlálást csináltak a 

kérdéses járatokon. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Szeretném tudni, hogy a sertéstelep költség szempontjából hogy áll. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Biztosan nem lesz gazdaságos, én elmondtam, hogy nincs semmilyen takarmányunk, mindent venni 

kell.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Tiszteletes miért nem jött? Úgy volt megbeszélve, hogy erre az ülésre meghívod. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem a mostaniról volt szó. De úgy tudom, hogy nincs itthon tiszteletes. A következő ülésre 

meghívom. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

De, a mostani ülést beszéltük meg. 

 

A sportöltöző pályázat, hogy áll, be lesz fejezve időre? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, be kell fejezni, most még volt hiánypótlás, amit meg kellett csinálni.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Tavasszal arról volt szó, hogy a Munkácsy utcába egy árokrész meg lesz csinálva. Ez még nincs kész. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Arról volt szó, hogy megcsináljuk, voltunk is kint, ezt megbeszéltük. Szólok Gyuszinak csinálják meg. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Joó Sándor kérdezte, hogy a 10.000 Ft bérleti díjra mikor számíthat? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amikor feljön érte.  
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Fazekas Sándor képviselő: 

Kovács Gyuri bácsi szólt, hogy el akarják adni a földet, csak szól, hogy hátha érdekli az 

önkormányzatot. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Még nem volt hagyatéki tárgyalás, nem csak ő lesz az örökös. 

Tudni kell, hogy jövőre 23 hektárt visszakapunk, szerintem ekkortól lesz érdemes állattartással 

foglalkoznunk, lesz hol megtermelni a takarmányt.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő:  

Én szeretném tudni, hogy most mennyit költöttünk az állattartásra. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én tavaly is mondtam, hogy adjuk el a malacokat, de a képviselő testület azt mondta, ne adjuk el.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A testület egy része mondta ezt. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A testület döntése volt. 

 

Diákmunkával kapcsolatban mondanám, hogy mindenki meg volt kérdezve a program kezdetén, hogy 

vállalja-e, és most mégis visszamondták Mizsákék és Barnáné Jutkáék is, így a többi gyerekkel 

szúrtunk ki.  

 

A konyhán az egyik üst megadta magát. 25 éves volt ez az üst. 350 ezer Ft-ért vettünk egy 10 évest. a 

szennyvíz nem folyt le a konyhában, ezért meg kellett bontani a betont, és akkor derült ki, hogy 

valahol a cső el van rohadva, és ott elfolyik a szennyvíz. Erre megoldást kell találni, míg nagyobb kárt 

nem okoz.  

A konyha felújítási pályázatunk nem nyert, azokat a településeket részesítették előnybe, ahol 

bevállalták a nyári gyerekétkeztetést, de Szamosszeg így sem nyert. Tartalék listára tették bennünket. 

 

Ha így fog állni a pénzügyi helyzetünk, akkor önhikire nem tudjuk beadni a pályázatot,  - ilyen rossz 

gazdálkodás mellett. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A gyógyszertárba átköltözés költségét nem lehetne beletenni az önhikibe? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Előreláthatólag nem fog 3 millió Ft-ba kerülni, szerintem 1,5 millióból bőven ki fog jönni.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

És akkor ezzel az épülettel mi lesz? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az ÖTYE, a CKÖ és akár Tündéék is átjöhetnének ide.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Nem jobb lenne, ha védettebb helyen lennének Tündiék, nagyobb biztonságot kellene biztosítani 

nekik.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Itt vannak a rendőrök. 
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Kovács Gábor polgármester: 

Misi nem egyszer köpte már le. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Kellene egy fix embert kijelölni, aki kimegy velük. Tünde erősen gondolkodik, hogy keres magának 

más munkahelyet, ha nem támogatja a testület. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Legyünk ott vele egy-egy nap? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ha ki kell menni ügyfelekhez, akkor legyen valaki aki kimegy vele. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Míg Kovács Gyuszi volt, nem volt ilyen jellegű probléma, ő kivitte Tündét, és be is ment vele.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Peti, ő is gyámügyes féle, nem mehet ki vele? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ő is kimehet.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

És a rendőrök? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Akkor van gond, ha hirtelen kell kimenni és nincsenek szolgálatban a rendőrök.  

 

11-én 16 órakor képviselő testületi ülést szeretnék összehívni a tökfesztiválról, és a 3 papot is elhívom 

beszélgetésre. Külön meghívót nem küldünk. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Lórit jó lenne elhívni korábban a garázskérdés megbeszélése miatt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megbeszéljük, ha eljönnek.  

 

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

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 

 

 

Bódi Elek                                Giczei István    

 jegyzőkönyv - hitelesítők 
 

 

 

 


