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Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távolmaradt Fonalka István  települési 

képviselő. 

 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Ferenczi Zoltán és Fekete László képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli.  

 
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 

52/2014. (V. 09.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1/ Előterjesztés: Tájékoztatás az általános iskolával kapcsolatban 

                             Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

2/Egyebek 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ Tájékoztatás az általános iskolával kapcsolatban 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 



Kovács Gábor polgármester: 

Több kérdés felmerült az általános iskolával kapcsolatban, azért hívtuk meg Giczeiné Képiró 

Éva igazgatónőt, hogy közvetlenül feltehessük a kérdéseket. Kérem a képviselő urakat, hogy 

akinek kérdése van, tegye fel.  

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Hiányoltam a tájékoztatást hepatitis fertőzéssel kapcsolatban. Miért nem kapott tájékoztatást a 

képviselő testület? A mi gyerekeink is oda járnak, jó lenne ezekről a dolgokról tudni. 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Köszönöm a meghívást. A hepatitis tény és való, hogy megjelent az iskolában. Ősszel is volt, 

és most is volt egy megbetegedés. A törvény szerint a fenntartó felé kellett megtennem a 

tájékoztatást, és ez a KLIK és nem az önkormányzat. Az ÁNTSZ tájékoztatott a 

megbetegedésről. A fertőtlenítés megtörtént az előírások szerint, mely jelenleg is folyamatban 

van. Sok szülő jött be érdeklődni, és tájékoztatva is lett mindenki, válasz nélkül senki sem 

ment el. Az ajtó mindenki előtt nyitva van, bárkit szívesen fogadunk, bármilyen kérdéssel 

kapcsolatban. Az ÁNTSZ tájékoztatta a védőnői szolgálatot és a körzeti orvost is a 

megbetegedésről. A fertőtlenítést 30 napig kell megtenni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az ÁNTSZ napi szinten van kint ellenőrizni a fertőtlenítést? 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Nem, a fertőtlenítést előírás szerint elvégezzük, nem jönnek ki ellenőrizni. Ősszel is sikerült 

megakadályozni a továbbfertőzést, reméljük most is megfékezzük.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mikor volt kint legutóbb ellenőrizni az ÁNTSZ? 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

1 hónapja. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Büntetést szabtak-e ki, mivel folyamatosan belevizelnek a mosdóba? 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Én erről most hallok, ilyen nem fordult elő. Büntetést nem szabtak ki. A WC, a mosdó 

folyamatosan van fertőtlenítve.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Pedig én tudom, hogy ez megtörtént. Milyen a kapcsolat Köveshegyinével? 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Az igazgató helyettes tartja vele a kapcsolatot, a hiányzások ügyében, ez az ő feladatköre. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Milyen a konfliktus kezelés az iskolában, ha gyerek-gyerekkel vitatkozik? Mivel egy ilyen 

eset alkalmával a pedagógus hagyta, hogy a magyar gyereket üsse a másik gyerek. 

 

 

 



Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Ilyen nem fordult elő. A pedagógusokkal 20 éve dolgozok együtt. Mindenkit nagyon jól 

ismerek, nagyon jó pedagógusok. Mindenki hibázhat, lehet hogy előfordult hiba, de ilyen 

nem.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

De ez megtörtént.  

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

8-10 évvel ezelőtt is voltak agresszív magatartású gyerekek, és szülők, aki bejöttek és 

bántalmazták a gyerekeket és a pedagógust is, de ilyen eset már nincs. Próbáljuk az ajtókat 

lezárni, ezzel meggátoljuk, hogy bárki bejöhessen az épületbe. Az, hogy a gyerekek 

összeverekednek, máshol is előfordul.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Bajba kerülhet a gyerek, ha a pedagógus nem figyel oda.  

Több gyereket látok, aki napközben kint csatangol az utcán. Ki tudnak menni? 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Kimenni nem tudnak a gyerekek, akik kint vannak az utcán egyáltalán be sem jönnek reggel 

órára. A szülő vagy hoz róla igazolást, vagy nem, és akkor igazolatlan a hiányzás. Az 

igazolatlan hiányzások kezelésére szankciók vannak. A szülő kérhet felmentést, hogy délután 

ne legyen bent a gyerek, ezt nekem nem áll módomban felülbírálni.   

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az iskolában délután nem minőségi, hanem mennyiségi oktatás van.  

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Ilyen, hogy mennyiségi oktatás, nincs. Mi az, hogy mennyiségi oktatás? 

 

Ferencz Zoltán képviselő: 

A gyerek nem csinálja meg a házi feladatokat, vagy ha el is készíti hibásak a megoldások. Mi 

is hosszabb idő elteltével jöttünk erre rá. 16 órától 19 óráig még a szülő is nyaggassa otthon a 

gyereket, holott a délutáni oktatás erre való, ezért van ott a pedagógus.  

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

A pedagógussal 20 gyerek van, csak azt kell le ellenőrizni, hogy meg van-e csinálva, és nem 

azt, hogy jó-e az elkészített házi feladat. A szülő is szánhat rá otthon 15-20 percet, hogy 

megnézze a feladatokat, nem kell 2-3 órát ezzel eltöltenie.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ez csak magyarázkodás. 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Ez nem magyarázkodás, a pedagógus képtelen minden gyereknek leellenőrizni, csak azt kell 

megnézni, hogy megcsinálta-e.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ki írhatja alá a tankönyv igénylést? 

 



Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

A szülő, gondviselő. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Edina nem írhatja alá a lányomét? 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Nem, ő nem a szülő. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Akkor miért nem lettem tájékoztatva, hogy menjek be én aláírni? 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Mindig megadjuk a tájékoztatást, és a gyerekekkel lett üzenve.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Szerintem nem a gyerekkel kellene üzenni.  

A nyugdíjas tanárokkal van-e tartva a kapcsolat? 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Igen tartjuk velük a kapcsolatot, a tökfesztiválon is mindig részt vesznek. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Van-e kiemelkedően jó tanuló, illetve nagyon problémás gyerek? 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Ez kiderül év végén. A jó tanuló gyerekek a tanévzárón jutalomkönyvet kapnak. Minden 

szülő egyébként a bizonyítványból értesül a gyermeke tanulmányi előmeneteléről. Azt viszont 

tudomásul kell venni, hogy a tanulók nagy része halmozottan hátrányos gyerek. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mit tesz meg az iskola annak érdekében, hogy több magyar gyerek legyen az intézményben? 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Mit teszünk? Nyelvi laborunk, könyvtárunk van, művészeti oktatás folyik az iskolában. Az 

ajtó nyitva van mindenki előtt. Ha a szülő elviszi a gyereket, arról nem tehetünk. Most van 

egy olyan rendelkezés, hogy ott járhat iskolában a gyerek, ahol életvitelszerűen él. Ez alól 

kivételt képeznek az egyházi iskolák.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A kiskapuk mindenhol megvannak, ezt ki lehet játszani, de jó, hogy az egyházi iskolák 

kivételt képeznek.  

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Nekünk főleg nem a cigánygyerekekkel van gond, hanem a lakásotthonos gyerekekkel. Ők 

pszichésen károsultak, gyógyszereket szednek, ezért ezekkel a gyerekekkel nagyon nehéz 

megbirkóznunk.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Lehet, hogy ezért hordják el a gyerekeket.  



Ha megyek a gyerekért az óvodába, az iskolába járó gyerekek szájából nagyon csúnya 

szavakat hallok. Meggondoljuk, hogy idehozzuk-e iskolába a gyereket. 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

A nevelést nem az iskolában kell elkezdeni, a gyerek születésétől kezdve szívja magába a 

környezetében lévő dolgokat, hallottakat, magatartásokat. Ezt mi nem tudjuk befolyásolni, bár 

a nevelés előtérbe kerül az oktatással szemben az iskolákban az új köznevelési törvény 

szerint.   

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Valamit ki kell találni annak érdekében, hogy ne csak cigány gyerekek járjanak ebbe az 

iskolába. A magam részéről ezeket a kérdéseket szerettem volna feltenni az igazgatónőnek.  

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Mit tudnánk mi tenni? Senkit sem hozhatunk ide erőszakkal. Ilyen a gyerekanyagunk. Ismét 

szeretném elmondani, hogy én szívesen tájékoztatok mindenkit bármilyen dologról, én erre 

nyitott vagyok. Tény és való, hogy bejelentési és tájékoztatási kötelezettségem nem az 

önkormányzat felé van, hanem a KLIK felé, mivel ő a fenntartó, de ha kérdés van, meg lehet 

keresni, az ajtóm mindenki előtt nyitva áll, és ha meghív a képviselő testület, akkor szívesen 

eljövök. Úgy gondolom, hogy ezelőtt is nagyon jó volt a kapcsolatunk a testülettel, remélem 

ez a későbbiekben is így lesz.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Van-e kérdés az igazgatónő felé? Úgy látom nincs. 

Hány alsós, és felsős gyerek van az általános iskolában? 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Összesen 182 gyerek van. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Gyereknapra terveztek valamit? 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Igen, a rendőrséggel, illetve az Szmk-val és a pedagógusokkal közösen tervezünk 

programokat. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meddig tart a tanítás júniusban? 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Június 13 az utolsó tanítási nap, és 20-án lesz az évzáró. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azért kérdezem, hogy szó volt róla, hogy le fogjuk rakni a betonlapokat.  

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Az átszervezéssel kapcsolatban. 2013. január 1-től a KLIK-hez tartozunk. Az étkezés viszont 

nem tartozik a KLIK-hez. Tavaly Fazekasné Ági problémáját, aki az étkeztetésben vesz részt,  

egy évig megoldottuk az iskola keretén belül. Most viszont olyat kapok vissza, hogy nincs 

közöm ahhoz a munkahelyhez. De van, mert ez a terem nem csak ebédlő, hanem közösségi 



helyiség is. Az épület fenntartása a KLIK feladata, a többi gondokat az önkormányzattal 

közösen oldjuk meg. Az egyik dolgozó, aki az étkeztetésben vesz részt három órakor megy el, 

de az uzsonna ezután van, és én egy takarítót 1,5 órára odateszek, hogy ki legyen takarítva a 

helyiség, nehogy megbüntesse az önkormányzatot az ÁNTSZ. Ezt a problémát is 

megoldottuk, holott nem lenne kötelességünk. Ez hozzáállás kérdése, ettől humánusabb már 

nem lehetek. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jó, de mi sem úgy állunk hozzá, hogy semmi közünk az iskolához, mi is megpróbálunk 

mindent megoldani.  

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

De ez úgy gondolom, hogy oda-vissza működik.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. A múltkori testületi ülésen, amikor szóba került az iskola, kifejtettem, hogy az iskola 

fenntartója a KLIK. 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

Vannak utazó pedagógusaink, és ők el tudják mondani, hogy például Ópályiban és 

Kántorjánosiban sokkal nagyobb gondok, problémák vannak, mint amit itt felvetettek. Sokkal 

nyugodtabb itt a helyzet. Én ezt csak összehasonlításnak mondom, hogy itt minden van, csak 

nem oktatás.  

Remélem továbbra is jó kapcsolatot szeretnék ápolni a testülettel, eddig is a képviselő testület 

bizalmát élveztem, remélem ezután is így lesz.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mennyi gyerek iratkozott be az első osztályba? 

 

Giczeiné Képiró Éva igazgatónő: 

20, ebből 4-5 a magyar gyerek. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Köszönöm Éva, hogy eljöttél, és válaszoltál a feltett kérdésekre.  

 

Tárgy Egyebek 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jeremcsuk Józseffel beszéltem, hogy megcsinálják a tetőt, a sertéstelepen. A malacokat június 

10-én el kell hozni, addig el kell készíteni az épületet. Ez egy most induló projekt, mindent 

most kell megtanulni. A tapasztalatot most kell megszerezni. A telepen kellenek külön 

épületek (éjjeli őr, vizesblokk stb.) ezeket a régi óvoda bontásából meg lehet csinálni, az 

óvoda helyére parkolót tervezek.  

A jövő hétre itt van a hivatalos árajánlat a ravatalozóra. A tető problémáját is megoldjuk az én 

utiköltség térítésemből. Mester Sanyiban gondolkodtam.  

 

Fekete László képviselő: 

Lemezből gondoltad? 

 

 



Kovács Gábor polgármester: 

Igen, de meglátjuk.  

 

Az Önhikivel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy 2,5 millió Ft-ot vissza fog kelleni 

fizetni, mivel nem fogadtak el minden számlát, és mást nem tudtunk betenni.  

 

Azt ígértem, hogy a Dobszó a héten megjelenik, de jó lenne beletenni a május 1-ét is. Ki 

vállalja a cikk megírását? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Szerintem Elek.  

A nagydobos.hu nem fog változni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A facebookra lesz áttéve. A keretprogram meg van. A honlapot célszerű lenne úgy 

üzemeltetni, hogy csak a települést kellene ott bemutatni. A híreket csak oldalt kellene 

szerepeltetni. Így nem szükséges mind a kettőt frissíteni.  

Kérdés az egyebekben? 

 

Bódi Elek képviselő: 

A ravatalozót szerettem volna megkérdezni, de ezt polgármester elmondta.  

 

Jegyző urat kérdezem, hogy van a képviselő testületi tagok között olyan aki nem jár ülésre, és 

hogy veheti mégis fel a tiszteletdíját? Fonalka Istvánról van szó, félreértés ne essék, én nem el 

akarom venni tőle a tiszteletdíjat, csak kérdezem, hogy vannak-e erre szankciók? 

A többi kérdésem kritika. Kaptam két meghívót, egyet mára, egyet április 29-én 16 órára.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Egy fájlba volt megcsinálva, véletlenül benne maradt a 29-i is.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ezek apró dolgok, de többször volt, amikor az előterjesztési anyagban Szamosszeg, Ópályi, 

Fehérgyarmat neve maradt benne. Ezek apróságok, de oda kellene figyelni. Giczeiné és kapott 

egy pénzügyi bizottsági meghívót. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Felhívott Éva, és megbeszéltük. Az anyagok csak tájékoztatás képpen lettek megküldve, 

melyekben az említett településnevek szerepeltek.   

 

Bódi Elek képviselő: 

Apróságok, de 4-5 ilyen dolog volt már ebben az évben, pontosabbnak kell lenni.  

 

Egyéni ötlet, a lovakat eteti Szilárd, nem lehetne ezeket eladni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azt beszéltük meg, hogy belovagoltatjuk, ez folyamatban van. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem járató kocsi lesz? 

 



Kovács Gábor polgármester: 

De az is lesz, de be lesz lovagolva.  

 

Fekete László képviselő: 

A mezőőröknek nyári viselet lesz-e? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen lesz. A támogatás a mezőőrökre 50.000 Ft-ról 90.000 Ft-ra emelkedett.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Szerintem, minél többet ad az állam, annál több mindenbe fog beleszólni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A gyereknapot meg kell beszélnünk. Az óvodában 114 gyerek van, az iskolában 182. A 

felsősöknek és az alsósoknak tollas készlet, az óvodásoknak labda lesz az ajándék. Így durván 

200.000 Ft-ból minden kijönne.  

 

A képviselő testület egyetértett a javaslattal. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Kimértük az utat, állítólag 2007-ben volt egy testületi határozat, hogy az önkormányzat 

helyreállítja, mivel a mi gépeink vágták össze. Jegyző úr, utána kellene nézni ennek a 

határozatnak. 

 

Autócross lesz-e ebben az évben és mikor? Balogh Józsinak nem kellett volna tájékoztatni a 

testületet, mi van a megállapodásban? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Július 13-án lesz verseny. Balogh Józsi volt bent hozzám. Ha gondoljátok meghívhatjuk egy 

testületi ülésre.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Sipos Géza mellett van egy rozoga épület, csinálni kellene vele valamit, míg baj nem lesz.  

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megnézzük az említett épületet, meglátjuk mit lehet tenni.  

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

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                              jegyző 

 

 

Ferenczi Zoltán       Fekete László                                      

      

 jegyzőkönyv - hitelesítők  


