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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. január 08-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 

 

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 Fekete László 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 

1/2015. (I.08.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

 

1.) Sajóné Jóni Edina munkaviszonyának meghosszabbításáról 

      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2.) Ferenczi Anita munkaviszonyának meghosszabbításáról 

     Előterjesztő: Kovács Gábor  polgármester 

 

3.) Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosításáról 

     Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

4.) Egyebek 

 

 

 

 

 

 



Tárgy /1.tsp/ Sajóné Jóni Edina munkaviszonyának meghosszabbításáról 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A két dolgozó munkaszerződésének ügyét egyszerre is megtárgyalhatjuk. Véleményem szerint nincs 

akadálya annak, hogy mindkét dolgozónak meghosszabbítsuk a szerződését. Edina 6 órába van 

foglalkoztatva, Anita 8 órában. Van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Igen, nekem lenne. Az ebédlőbe dolgozók kihez tartoznak, az óvodavezetőhöz, vagy az 

élelmezésvezetőhöz. Ezt tisztázni kellene. A szabadságok lejelentése nem Gabriellánál van, ő 

elkészítette a munkaköri leírásokat, de többet nem tud, hogy milyen jogai vannak, nincs pontosítva, 

hogy ki gyakorolja a munkáltatói jogokat. Ezt tisztázni kellene.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Gabriellának el lett mondva, hogy ő hozzá tartoznak, ha probléma merült fel, akkor megkérdezett.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Le van ez írva? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Leírva biztos, hogy nincs, de leírjuk, és továbbítjuk Gabriellának. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Én is itt voltam, amikor polgármester úr elmondta Gabriellának, hogy ő hozzá tartozik Ági és Edina. 

Én személy szerint támogatom Edina munkaszerződésének meghosszabbítását. Mindenkinek úgy 

kellene hozzáállni a munkához, mint Edinának. Ő van a legkevesebbe az önkormányzatnak, mivel ő 

utána kell a legkevesebb járulékot fizetni. Ahogy ő állt az öregek napjához, és egyebekhez, erről 

példát vehetnének a konyhai dolgozók.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Nem a konyhával kell mindig összehasonlítani mindenkit. Szerinted nem végzik el a munkájukat a 

konyhások? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Nem azt mondtam, hogy nem végzik el a munkájukat, de nekik is másképpen kellene hozzáállni a 

dolgokhoz.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ne folyjunk bele, hogy ki hogy áll a munkához. A két munkát nem lehet összehasonlítani. A 

konyhások 400 adagot kifőznek, Edina meg tálal.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ildikót is megkérdeztem, Anita munkájával teljesen elégedett. Én mind a két munkaviszonyt javaslom 

egy évvel meghosszabbítani.  

 

Aki egyetért Sajóné Jóni Edina munkaszerződésének meghosszabbításával egy évvel, kérem 

szavazzon.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 
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Sajóné Jóni Edina munkaszerződésnek meghosszabbításáról 

 

A képviselő testület 

 

  Sajóné Jóni Edina munkaviszonyát 2015.12.31-ig meghosszabbítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Tárgy /2.tsp/ Ferenczi Anita munkaviszonyának meghosszabbításáról 

          Előterjesztő: Kovács Gábor  polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az 1. napirendi pontban megtárgyaltuk a Ferenczi Anita munkaszerződésének meghosszabbítását is. 

Javaslom a szerződés meghosszabbítását 1 évvel munkatörvénykönyve szerint, mivel még nem 

végezte el a mérlegképes könyvelői tanfolyamot. Ha befejezi az iskolát, akkor visszatérünk az ügyére.  

 

Aki egyetért Ferenczi Anita munkatörvénykönyve szerinti szerződésének meghosszabbításával egy 

évvel, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 
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Ferenczi Anita munkaszerződésének meghosszabbításáról 

 

A képviselő testület  

 

  Ferenczi Anita munkaszerződését 2016.02.01-ig meghosszabbítja. 

 

Tárgy /3.tsp/ Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosításáról 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A konyha megkeresett, hogy a nyersanyag norma 3 éve lett változtatva utoljára, most 10 %-os 

nyersanyag norma növekedést javasolnak. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő:  

Szeretném látni, hogy mennyi anyag jött be, mennyi lett felhasználva, jó lenne, ha szeptembertől 

lennének meg ezek az adatok. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Öt éve nem történt emelés, 3 éve is csak az ÁFA változás miatt volt. 

 

Giczei István képviselő: 

Ha megemeljük, az öregek étkezési díját emeljük meg. 

 



Kovács Gábor polgármester: 

Zoli kérésére válaszolva, én Ildikóéktól a tavalyi egész évet kértem a konyha költségére vonatkozóan, 

ezt a mostani kérést továbbítom feléjük, és ennek függvényében fogunk dönteni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A beszállítókat is jó lenne látni, lehet lenne olcsóbb is, mint ahonnan beszerezzük. A gáz, villany és a 

víz nincs külön mérve az óvodától? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nincs külön mérőóra.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Sokkal több főre főznek a konyhán, mint az ezelőtti években. A konyhára ráférne egy felújítás, nagyon 

lepukkant állapotban van. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Te még akkor nem láttál lepukkant konyhát, igaz, hogy a mi konyhánk nem a legmodernebb 

eszközökkel van ellátva. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha nincs pénz felújításra, és ha ennyire rossz állapotú a konyha, akkor el kell gondolkozni, hogy lehet 

jobb lenne hozatni az ételt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az a lehető legrosszabb megoldás lenne.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Nem rossz a konyha, csak elavultak a benne lévő berendezések, ezért nem működnek hatékonyabban.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Egyet értek Zoli javaslatával, hogy mivel Ildikóék nagyon le vannak terhelve, 3 hónapot elég lenne 

vizsgálni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szerintem 1 év ad valós képet a konyháról. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Szerintem soha nem fogunk teljes képet kapni a konyháról.  

 

Az iskola ebédlőjében, ha engedik a meleg vizet, akkor lemegy a hőmérséklet 12-14 fokra a téli 

időszakban, meg kellene ezt nézetni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Össze van kötve a meleg víz a fűtéssel? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Igen, állítólag valamilyen szivattyú hiányzik. 

 

Kovás Gábor polgármester: 

Tavaly 40.000 Ft-ért lett megcsináltatva, akkor vajon ez működött? Ennek utána járok.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én szeretném az óvodai dolgozók közül az ott étkezők számát és a nem étkezőket is tudni, mivel 

információim szerint 3 fő nem étkezik, az egyik te vagy Maca. Szeretném látni, hogy hány főnek van 



fizetve étkezés. Ez alapján majd lehet közétkeztetni, vagy esetleg mást is. Ennyit szerettem volna 

mondani. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Javaslom, térjünk át a következő napirendre, ha meg lesz a kimutatás a konyháról visszatérünk erre a 

napirendi pontra.  

 

Tárgy /4.tsp/ Egyebek 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A közmunkáról mondanék egy pár szót. Profitra nem termelhetünk, nem adhatjuk el, de ez eddig is így 

működött. Ugyan úgy bedolgozhatunk a konyhára, mint eddig, és a felesleget értékesíthetjük. 

Kistérségi mintaprogram indul: mezőgazdasági-, hely sajátosság-, belvíz elvezetés-, mezőgazdasági 

utak karbantartása-, közút hálózat javítása-, illegális hulladéklerakók felszámolása-, bio- és megújuló 

energia felhasználás programelemekben. A tájékoztatót, melyet megkaptunk a munkaügyi központtól 

mindenkinek ki fogom küldeni, át kell tanulmányozni és a jövő héten megbeszéljük a 2015. évi 

közmunka programot.  

A tájékoztatóban le van írva, hogy hány fővel lehet indítani a programokat, a bér és járulék 100 %-ban 

van támogatva, de a közvetlen költség már %-os mértékben, ehhez önerőt is kell biztosítani. De ha 

például az uborkából befolyó bevételt visszaforgatjuk önerőbe, akkor is jól járunk. Tervezek egy 

ágbálázó beszerzését, ezt tudnánk használni ágak, gallyak bálázásához, melyet a fűtésre használnánk 

fel, illetve szénát és szalmát is tudnánk vele bálázni. Gondolkodjatok el ti is, hogy mit lenne érdemes 

betervezni a pályázatba. 

Szeretném tovább folytatni az uborkatermesztést, az állattenyésztést. Itt jegyzem meg, hogy el kellene 

adnunk 3 hízót, gondolkodjatok el ezen. 

Visszatérve a közmunkához, az eltelepített almást is gondozni kell, a közét valamilyen növénnyel be 

lehetne vetni. A többi földbe lehetne burgonyát vetni, és azt felhasználni a konyhán. Felajánlott Sajtos 

3 hektár földet, abba tököt lehetne vetni.  

A malac hetente nagyon sokat visz, el kell ezen is gondolkodni. Én korábban felvetettem, hogy nem 

kellene- e eladni a malacokból. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha a 3 hízót értékesítjük, akkor az abból befolyó összeget vissza kellene forgatni a malacokba.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Heti 40.000 Ft-ot költünk tápra.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Igen, de a kocáknak is adtál tápot, nem csak a malacoknak.  

 

A közmunkában nem lehetne drótfonatot készíteni és ezt értékesíteni, hiszen erre mindig van kereslet.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

KHT-ban igen lehetne készíteni erre már én is gondoltam, de közmunkában megtermelni és KHT-ban 

értékesíteni, szerintem ez aggályos.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én azért gondolok mindig az értékesítésre, hogy bevétel legyen az önkormányzatnak.  Ha 3 hektár 

burgonyát vetünk, azt nem tudjuk felhasználni a konyhán, ez nagyon nagy mennyiség.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A konyhára termelünk, de a felesleget el lehet adni.  

Tervezem virágos területek kialakítását is a település több pontján. Ehhez kellene egy megfelelő 

ember, aki irányítaná a többieket. 

Van-e még kérdés, javaslat az egyebekben? 



Ferenczi Zoltán képviselő: 

Útszóró só beszerzéséről volt szó korábban. Az iskola előtt tükör jég minden, nem lehet ezzel kezdeni 

valamit? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

De lehet, megoldjuk. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

A jelzőrendszeres szolgálatban résztvevők szóltak, hogy a tavalyi feltételek szerint hosszabbítsuk meg 

egy évvel a támogatást.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Lehet, hogy ez is változni fog a későbbiekben, mivel a kistérség is át fog alakulni. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásban résztvevő gondozónőknek 2015. évre is vállaljuk a megbízási díját a korábbi 

feltételek szerint (4.500 Ft/hó/fő), kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról 

 

A képviselő testület  

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban résztvevő gondozónőknek 2015. évre is 

vállalja a megbízási díját a korábbi feltételek szerint (4.500 Ft/hó/fő).  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Bódi Elek képviselő: 

Végigjártam a települést, és összeírtam, hogy hol nem ég a közvilágítás, a Petőfi u. alsó részén egy 

teljes szakaszon egyáltalán nem ég a lámpa, ezen kívül még több helyen ugyan ez a helyzet. A 

megsüllyedt aszfalt bitumenezését is kérték a lakók. 

 

Kovács Gábor  polgármester: 

Ha össze van írva a lista, ahol nem ég a lámpa, akkor ezt be tudjuk jelenteni az E-ON felé. Az aszfalt 

kijavítása orvosolható a közutak karbantartása projekt keretében. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Kersánszki Kinga sérelmezte, hogy nem kapott fát.  

Hiányolta a lakosság, hogy nem tolták le időben a havat az utakról. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A havat teljesen nem tudjuk letolni a hótolónkkal, igaz, hogy mikor kiment a traktor már le volt járva a 

hó.  

Kinga fel lett szólítva hiánypótlásra, melynek nem tett eleget, ezért utasította el a testület a kérelmet.  

 

Giczei István képviselő: 

A Rákóczi köznél nincs homok lepakolva, ezt pótolni kellene.  

 

 



Kovács Gábor polgármester: 

Vitetek ki oda homokot. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A Rákóczi utca és a Fő út kereszteződésénél megtámadta egy kutya a Szűcs János feleségét. A Petőfi 

és a Bem utcákon sincs továbbra sem megoldva a kutya probléma, sőt most már a Dózsa Gy. utcán is 

vannak kóbor ebek. Megoldást kell keresni erre az ügyre.  

Jó lenne, ha az október 12-től készült jegyzőkönyvek, hitelesítés után, át lennének küldve 

elektronikusan minden képviselőnek, mivel nem emlékszünk mindenre, ami az üléseken elhangzik, és 

így könnyen vissza lehet nézni. 

   

Kovács Gábor polgármester: 

Éva átküldi a jegyzőkönyveket. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A focipálya körül a kerítés mikor lesz megcsinálva? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az egyesület elnökét kell kérdezni, 2015. december 31-ig kell megvalósítani.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Szender Miklósnak gyűjtött pénzt a túlsó faluvég, az önkormányzat nem tudna-e nekik segíteni a 

gépjárműadó, vagy az iparűzési adó elengedésével? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én is segítettem nekik, mint magánember, nekem nem jelezték, hogy van ilyen kérésük. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nekem a múlt héten mondták, hogy nem-e lehetne ilyen jellegű segítséget adni. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Jogász ismerősöm mondta, hogy az önkormányzatnak erre van lehetősége. Jegyző úr, nézz utána, hogy 

el lehet-e engedni a gépjárműadót. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A művelődési házat minden nap fűtik, az iskolában nem lehetne megtartani a képzést? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A KLIK-kel kell megbeszélni, ő az iskola fenntartója.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A legmagasabb épületet kell akkor fűtenünk. Mennyi fa megy ott el? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Sajnos nincs más épületünk, de bérleti díjat fizetnek érte, az fedezi a költségeket.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A szociális tűzifa kihordása mennyibe került összesen? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

42 mázsával sajnos mínuszban vagyunk. Több lett hozva 24 mázsával, és mégis kevesebb van. Hét 

család még nem kapta meg a tűzifát.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Közmunkában rehabosokat lehet foglalkoztatni? 



 

Kovács Gábor polgármester: 

Jelenleg nincs új pályázat kiírva rehabilitációs ellátásban részesülőknek. Jelenleg 2 fő van 

alkalmazásban. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Buszmegálló kérdése: én beszéltem egy volt közutas dolgozóval, ő azt mondta, hogy csináljuk meg a 

megálló előtti szakaszt, elbontatni nem fogják. Meg kell ezt próbálni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A közút meg fog büntetni. Ha gondoljátok elhívhatom Barcit, ő elmondja milyen előírásoknak kell 

megfelelni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Amit Fonalka csinált, azt hogy lehetett le térkövezni, arra volt engedély? Én egyet meg fogok csinálni, 

rá fogom szánni a büntetésre a tiszteletdíjamat.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megcsináltatjuk mi mindet, csak engedélyeztetni kell.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Kíváncsi vagyok, hogy ha megcsináljuk kijönnének-e? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Erre van ember, kijönnének. Terveztessük meg, és csináljuk meg. Ne a büntetésre szánjuk a pénzt. 

Kérek árajánlatot. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Fából buszmegálló csinálni lakossági felajánlásból? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Jó kezdeményezés, de nem népszerű a lakosság körében.  

a buszmegállóknál az lenne a legfontosabb, hogy a lakosok tudjanak hova leszállni, ne a sárba, vízbe 

kelljen lelépni. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Vikinek mond el jegyző úr, hogy milyen segélyeket küldjön át. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Megbeszélem ez Viktóriával. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő:  

Dücskőzésre kitől kértél polgármester ajánlatot, mert nekem adtak. A dücskővel kezdeni kellene 

valamit. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Markolóval szét lehetne roppantani, és utána szeletelhető. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Vigyék el a kisebbség. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A kisebbségi önkormányzatnak fel kell ajánlani támogatásként. 

 

 



Kovács Gábor polgármester: 

Az a baj, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, nincs hozzá gép, eszköz. Mindent nekünk kellene adni 

hozzá. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Aki onnan felhordta, miért nem takarította el? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azért, mert úgy vállalta, hogy csak oda kihordja. 

 

A sertésekkel mi legyen? 

A képviselő testület egyhangúlag döntött, hogy 3 sertést 500 Ft/ kg áron értékesítenek. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mi van a lovakkal? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szabi 250.000 Ft-ot akar adni darabjáért. Két ló van, egyet le kellett sajnos vágni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Közmunkában nem lehetne a lovakat itt tartani, nincs valaki aki elgondozná, dolgozna vele? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nincs olyan ember, akire rá lehetne bízni. Tanítani kell az állattartást, és minden mást is a 

közmunkásokkal.  

 

   

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

 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 

 

Bódi Elek         Fekete László  

                      

jegyzőkönyv - hitelesítők 


