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Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2016. december 14-én 1700 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Bódi Elek képviselő
Fazekas Sándor 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. Az ülésről távolmaradt Fekete László és Ferenczi
Zoltán képviselő.

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
136/2016. (XII.14.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1) Közmeghallgatás
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
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Tárgy /l.tsp/ Közmeghallgatás
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Szeretettel is tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelte jelenlétével a közmeghallgatást. 2016.
évben is megvalósult önkormányzatunknál a közmunka. Több mint 200 fő volt átlagban
foglalkoztatva. A közmunkások általános karbantartási fenntartási munkákat végeztek, illetve
elkészültek a buszvárók, uborkát, zöldségféléket termesztettünk, illetve állattenyésztéssel is
foglalkoztunk. Vastag István közmunkavezető bővebben tájékoztatja önöket a közmunkáról. Szociális
támogatásra több min 10 millió Ft lett kifizetve a következő ellátásokra: lakásfenntartási támogatásra,
Bursa Ösztöndíjra, 70 éven felülieknek szemétszállítási díjra, temetési segélyre. Jelenleg nagy munka
folyik a hivatalban az ASP rendszerre való áttéréssel. Pályázat van beadva az orvosi kombinátra, a
polgármesteri hivatalra, ezekben döntés a jövő évben lesz. A jövő évben is több mindenre szeretnénk
pályázni.
Megkérem Vastag István közmunkavezetőt, hogy tartsa meg beszámolóját 2016-ban közmunkáról.
Vastag István közmunkavezető:
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Közmunka folyik a településen, sokan bírálják is. De ha azt, amit
közmunkában tudunk megcsinálni, ki kellene fizetni, az nagyon sok pénzbe kerülne. Ez az év nagyon
mozgalmas volt a közmunkában. A dücskők eltakarításával kezdtük a munkát. Ezt folyamatosan
hasogatjuk, fűtésre használjuk fel. A mezőgazdasági utak mentén kb. 500-600 mázsa fát vágtunk le,
mellyel az önkormányzat intézményeit fűtjük. A gyümölcsfa gallyat bebáláztuk, kb. 300 bála lett, ezt
az óvoda fűtésénél hasznosítjuk. az akácfa gallyakat folyamatosan daráljuk, ez is pótol a fűtésben. 2
hektár almaültetvényünk van, ezt folyamatosan kapáltuk, trágyáztuk, permeteztük. Nagyon szép ez az
állomány. A későbbi években ebből is bevétele lesz az önkormányzatnak. 1 hektár burgonyát
vetettünk, a termés be van tárolva, az óvoda konyhájára szállítjuk be. Fólia is volt, az ott megtermelt
paprikát is az óvodai étkeztetésben hasznosították. a Joó Sándor kertlék is az önkormányzat használta,
ebben zöldségfélét, hagymát, káposztafélét termeltünk. A gyümölcsös melletti területen folyt a térkő
gyártás. Napi 500-600 db-ot gyártottunk. A térkő mellett a betonoszlopot is elkezdtük gyártani. A
térkő gyártásban 20 fő volt folyamatosan foglalkoztatva. A járdát a pompakútig felújítottuk, valamint
az emlékműnél is megcsináltuk a járdát és a parkolót az út széléig. A legnagyobb volumenű munkát az
uborkatermesztés igényelte. A nyári szedés 45-50 főnek adott munkát. Október-november hónapban
előkészítettük a földet a jövő évi termesztéshez. Hat darab buszvárót készítettünk el, mely szép
színfoltja a falunak. A parkosítási emeli a község színfoltját. A művelődési ház felújítását elkezdtük
külsőleg és belsőleg is. A régi gyógyszertár épületét is felújítottuk, a rendőrség irodája is ott lesz, át
fognak költözni. A temető rendben van. Tavasszal folytatjuk a munkát ott is. Az idegenek, a más
településről érkezők is dicsérték a rendezett temetőt, mely ebben az évben új kaput kapott. A
temetőben a parkolást meg kell oldani, nem kellene engedni, hogy kocsival behajtsanak a sírok közé.
A fűkaszálás nagyon problémás dolog. Nagyon sokan telefonálnak, hogy menjünk be az udvarra. Ezt
nem lehet, senkiért nem vállalhatunk felelősséget. Magánterületre nem mehetnek be dolgozni. A vasút
ebben az évben került hozzánk. Itt a peronrendbetétele, a váró épületének a tisztántartása, illetve a
sínek menti rész kaszálása, az amit meg kell csinálnunk. Mindenkinek megköszönöm a munkáját, aki
részt vett a közmunkában. Mindig voltak problémák, és lesznek is. Minden közmunkás felé tisztelettel
adózok. Nem mondhatja senki sem, hogy nem dolgoztak. Ha így lett volna, nem tudtunk volna ennyi
mindent megcsinálni, elvégezni. Megköszönöm a polgármester úr, és a képviselő testület hozzáállását,
segítségét. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kovács Gábor polgármester:
Köszönöm Vastag Istvánnak a beszámolót.
Az egyik legnagyobb szívfájdalmam a kastély. Nagyon elhanyagolt állapotban van az egész terület. Az
a gond, hogy egyik vagyonkezelőtől kerül a másikhoz. Az se bánnám, ha magánkézbe kerülne, de
olyan funkcióval lássák el, mai hasznos.
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A lakóházaknál van igény a fűnyírásra, de a közmunka szabályozott. Magántulajdonban lévő lakáshoz
nem lehet bemenni. Próbálunk erre megoldást találni.
Nagyon örülök, hogy több civilszervezet is alakult községünkben, akik már több rendezvényt is
szerveztek. Tavaly elindult egy folyamat. Itt szeretném megköszönni Kanalas Teréz és Lakatos
Richárdné Piri munkáját. Egy alapítvány segítségével sikerült só szobát kialakítani az óvodában.
Ennek a só szobának statisztikailag is van eredménye. Ezt a projektet minősítették a legjobbnak
Budapesten.
Jegyző úr, kérlek mondjál egy pár szót a hivatal munkájáról, illetve az új rendszerről.

Dr. Horváth László jegyző:
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Januártól kerül bevezetésre az új rendszer. Folyik a telepítés és az
oktatás. A polgármesteri hivatal dolgozóinak egész éves munkájával nagyon meg vagyok elégedve, a
saját munkájuk mellett a plusz feladatokat is vállalták. Maximális megbecsülés és tisztelet kell, hogy
övezze őket. Ezek az emberek itt dolgoznak, itt élnek. Nagyon büszke vagyok erre a csapatra, büszke
vagyok arra, hogy tagja lehetek e csapatnak. Köszönöm.
Kovás Gábor polgármester:
Köszönöm jegyző úr.
Várom a kérdéseket, hozzászólásokat.
Váradi Antal NKÖ elnöke:
Köszöntök mindenkit. Pár gondolatot szeretnék megjegyezni. Pista bácsi amit elmondott sok
mindenben igaza van. Változás van a közmunkában ez látszik. Egy gondom van, például itt a tél.
Brikett gyártást nem lehet csinálni? Ha a kisebbség javasol valamit, vagy valakit, akinél felmérjük az
élethelyzetet, meg kellene próbálni behívni dolgozni közmunkába. Valamit juttatni kellene az
embereknek is. Jó lenne egy zsák krumpli a szegény embereknek is. Ez csak javaslat. Ami elindult a
testületnél az nagyon jó, és Pista bácsi is megköszönte a közmunkások munkáját. Azokat az embereket
kell megbecsülni, akik dolgoznak. Most magam ellen beszélek, de ez így van.
Kovács Gábor polgármester:
Javaslod, hogy hívjuk be azokat, akiknek az életkörülményei nem jók. Itt dolgozni kell. Most télen
hiába hívom be azt, aki nem tudja ellátni az adott feladatot, annak nincs értelme. A közmunka nagy
része idénymunka. Télre nőket nem nagyon tudok behívni. Ha kijönnek közmunkát ellenőrizni nem
azt kérdezik, hogy hány gyereke van, hanem dolgozik-e, itt van-e. Ez nem szociális munka. Örülök,
hogy sokan eljárnak Petneházára dolgozni. Több a bér is, de ők dolgozni is akarnak. Jelenleg 2020-ig
van uniós finanszírozás a közmunkára. Az a célom, hogy azt aki nem megy el máshová dolgozni és a
településen él azt közmunkában tudjuk foglalkoztatni.
Brikettgyártás mondtad: mi nem gyártunk brikettet, gallyat bálázunk, azokat az önkormányzat
intézményeiben felhasználjuk.
Sarokpontod a közmunka behívásának beleszólásába. Nem lehet úgy csinálni, hogy mindenkinek jó
legyen, Nem lehet jó döntést hozni.
A krumpli adást is mondtad. Ezen én is gondolkoztam. Az önkormányzatokat önfenntartóvá akarják
tenni. Jövőre szeretnénk tormát termeszteni. Ez élőmunka igényes, de hasznot is fog termelni. A
közmunkából befolyt bevételt vissza kell forgatni, tárolót szeretnénk építeni. A közmunkánál is nekem
nem csak a kisebbségi önkormányzatot kell nézni, hanem az egész települést néznem kell.
Váradi Antal NKÖ elnöke:
Elnézést kérek mindenkitől, akit megbántottam, nem úgy szólta, ahogy kellett volna. Tanultam belőle.
Köszönöm a támogatásokat. Kérem Önöket, hogy az új évben beadandó kérelmeket is támogassák.
Beindítottunk egy kulturális programot a cigányság körében. Szeretnénk egy olyan klubot
megvalósítani, ami a faluban működne. Az a kérésem, hogy a javaslatainkat mérlegeljék, figyeljenek
oda a kérelmekre.
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Kovács Gábor polgármester:
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Ha nincs, szeretnem megköszönni a részvételt. Bárki, bármiben forduljon hozzánk bátran. .
Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok mindenkinek.

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 18 óra 10 perckor.
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