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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 

2015. március 17-én megtartott ülésének 

 

a.) jegyzőkönyve: 1 

b.) tárgysorozata: 1. 

c.) határozatai: 34. 

d.)  rendelete: - 

 

                 459-12 /2015. 

 

T Á R G Y S O R O Z A T 

 
 

 

1) Közmunkaprogram megbeszélése 

      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagydobos, 2015. április 5. 

         

 

 

     Kovács Gábor 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. március 17-én    

megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fekete László képviselő 

Ferenczi Zoltán képviselő 

    Székelyné Mester Mária képviselő 

     

     Dr. Horváth László  jegyző 

 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távol maradt Fazekas Sándor és Giczei 

István képviselő. 
 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Bódi Elek és Ferenczi Zoltán képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli.  

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

34/2015. (III.17.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

 

 

1) Közmunkaprogram megbeszélése 

      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ Közmunkaprogram megbeszélése 

           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

2015. március 16-val indult ebben az évben a Start közmunkaprogram. Amint már korábban is 

beszéltünk róla, szeretném összehívni a közmunkásokat a Művelődési Házba, mely megbeszélésen a 

képviselő testület tagjai is részt vennének, és tájékoztatnánk a jelenlévőket a szabályokról, az 
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elvárásainkról. Csütörtök reggelre gondoltam ezt a tájékoztatót. Kérnék javaslatot tőletek közmunka 

vezető személyére.  

 

 

Fekete László képviselő: 

Az állattartó telepen gondok vannak, meg kellene nézni. Én hetente többször is kimegyek hozzájuk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ki fogok menni én is. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A szakmunkások közül kellene választani közmunka vezetőt, én személy szerint Fodor Karcsira 

gondoltam, de ő nem vállalja. Fonalka István idejében Nagy Karcsi is volt vezető, őrá is gondoltam. 

Neki is van hibája, de ha elbeszélgetnénk vele, hátha jó lenne vezetőnek. Én nem vagyok a híve annak, 

hogy teljes munkaidőben egy plusz embert alkalmazzunk, sokba kerül a bér és a járulék.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Bodó László is ide adná az önkormányzatnak művelésre a kertet, ha abba uborkát tennénk, szerintetek 

kitermelné a munkavezető bérét? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Szerintem kitermelné az uborka, onnan 600-700 ezer Ft bevétel várható, ebből ki lehetne egészíteni a 

közmunka vezető bérét. 

 

Ferenczi Zoltán: 

Kiküldetésként nem lehet elszámolni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem lehet. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha az uborkából egy összegben megkapná? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Lehet, hogy ez járható út. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Közmunka vezető a korábbi években is volt, arra szükség van.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nagy Karcsi nem rossz ötlet, reggel körülötte állnak az emberek. 

 

Fekete László képviselő: 

Nagy Karcsi nem jó, hangadó a többiek között, Varga Zoli volt a jó. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Úgy foglalkoztatni a munkavezetőt, mint Zolit, nem lehet? 

 

Bódi Elek képviselő: 

1,5 millió Ft-ba kerül az önkormányzatnak.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Lehet úgy is foglalkoztatni, csak mondjatok egy nevet.  
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Bódi Elek képviselő: 

A sok rossz közül, Karcsi a legalkalmasabb.  

 

Fekete László képviselő: 

Nem ő benne kell gondolkodni, meg fogok kérdezni egy embert, és holnap megmondom. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Csütörtök reggelre mondjál egy nevet.  

 

Fekete László képviselő: 

Jó, de legyenek jogai, ha azt mondja viszontlátás, akkor viszontlátás.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Természetesen. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Lenne egy munkavezető, és mellette lennének brigádvezetők? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. A brigádvezetőnél is lenne jelenléti, 4 főben gondolkodtam jelenleg. Lesz olyan időszak amikor 

160 közmunkás lesz bent, ezért is kell az elején letisztázni velük a dolgot.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Jó lenne, ha csütörtökre meg lenne az ember, aki munkavezető lesz.  

 

Fekete László képviselő: 

Holnap megmondom, hogy vállalja-e vagy nem. Ópályiban sokkal jobban megy a közmunka, ha nem 

jönnek be dolgozni, el kell küldeni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha a 10 %-át kirúgom, kitartja el őket? Ide fognak jönni hozzánk, a mi problémánk lesz.  

 

Fekete László képviselő: 

Az az ő baja, nem élt a lehetőséggel, hogy dolgozhat. Rendet kell tenni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Te csak osztod az észt, nem volt olyan program amelyen ott lettél volna.  

 

Fekete László képviselő: 

Ott lent az állattartótelepen ki jár a legtöbbet? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Azért jó hogy mész, mert így látod a problémákat.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Kik az alvezérek? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Fodor Károly, Szántó József, Balogh Mihály, Váradi Antal. ki kell alakítani brigádokat, hogyan 

osszuk be az embereket? 

 

Bódi Elek képviselő: 

6-7 fős brigádokat javaslok, mert szerintem így jobban el tudnak dolgozni. 
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Kovács Gábor polgármester: 

El szeretném kerülni a dolgozók közötti konfliktusokat.  

 

Fekete László képviselő: 

Csütörtökön ott lesz mindenki a tájékoztatón, van 4-5 fajta brigád, beszéljék meg, hogy ki kivel akar 

lenni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Még nincs nagy tömegű munka elég a 6-7 fős brigád, a brigádvezetők válasszák ki az embereket. Én 

ezt javaslom. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tisztázni kell, hogy mit mondunk nekik a tájékoztatón, kitől kérezkedhetnek, mindent meg kell 

beszélni. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A testületi tagok bármikor mehetnek ellenőrizni. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ki döntötte el, hogy kit vettünk fel első körben? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az ebédhordás egész nap tart, vagy akik oda vannak beosztva mit csinálnak? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

11 órától hordják az ebédet, addig a takarításba, levélhordásba segítenek be.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Szerintem, ha családonként lennének beosztva a brigádokba a dolgozók, akkor jobban akarnának 

bizonyítani a munkában.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

E-mailben átküldöm a játékszabályokat, nézze át mindenki, és írja le a javaslatokat, módosításokat.  

Le kell írni a játékszabályokat, és alá kell a közmunkásokkal írattatni.  

 

A tájékoztatóra szeretném, ha mindenki eljönne.  

A következő testületi ülés 2015. április 9-én 17 órakor lesz. 

 

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

 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 

 

Bódi Elek                         Ferenczi Zoltán 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


