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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

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

megtartott  rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek 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.   Az ülésről igazoltan távol maradt Fazekas Sándor 

képviselő. 

 

 

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 

179/2015. (XII.17.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

 

1) Előterjesztés: Sajóné Jóni Edina munkaviszonyának hosszabbítása 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 
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Tárgy /1.tsp/ Sajóné Jóni Edina munkaviszonyának hosszabbítása 

         Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

  

 

Kovás Gábor polgármester: 

A képviselő testületnek a döntési jogköre arra terjed ki, hogy megtartjuk-e ezt a státuszt, vagy nem. 

Azt, hogy ki tölti be ezt az álláshelyet a munkáltató dönti el. Nekünk csak arról kell dönteni, hogy 

megtartjuk-e a tálalókonyhán ezt a 6 órás álláshelyet vagy nem.  

 

Fekete László képviselő: 

Tavaly, akkor, hogy volt ez? Akkor is mi döntöttünk az Edina ügyéről. 

 

 Kovács Gábor polgármester: 

Akkor sem csináltuk jól. De ezt Laci jobban tudja. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Igen ez így van, csak az álláshely megtartásáról kell dönteni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Amikor Izsónét felvette Gabriella, akkor sem mi döntöttünk a személyről.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Akkor miért így jött ki a meghívón név szerint, ha így nem szabályos? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha nem lett volna ott a név, akkor is tudod, hogy kiről van szó. a konyháról nem lehet áttenni valakit a 

tálalókonyhába? Oda kell mindenki? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Oda kell mindenki, és még két közmunkás, hiszen 400 fős adagot főznek.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

4 konyhás van? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, és 1 fő élelmezésvezető. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ez a státusz, amelyről döntenünk kell mióta áll fenn? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Egy ember volt ott, mi döntöttünk úgy, hogy két fő legyen.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem egy fő volt, hiszen Ujfalusiné is ott dolgozott, Ketten voltak Ágival.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Két éve kellett átvennünk az iskolai étkeztetést, addig igazgatónő oldotta meg technikai dolgozóval.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Előtte 8 órában volt ott Ujfalusiné, így 2 fő 8 órás alkalmazott volt ott és még közmunkás is.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Arról, hogy a korábbi években mi volt, jegyző úr tud nyilatkozni, mivel én akkor még nem dolgoztam 

itt.  
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Dr. Horváth László jegyző: 

Igen, Ujfalusiné is ott volt alkalmazásban, de ő az utóbbi években táppénzen volt, és nem dolgozott, de 

két fő volt ott alkalmazva.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A státusz meg volt 8 órás munkaidőben. Miért nézzük hülyének egymást? Tegnap miért nem 

döntöttünk ebben? Ha ilyen helyzet alakult ki, mért nem jött ide Edina, igazgatónő és az óvodaveeztő? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

De ezt most tudtuk meg. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Elég baj. A státuszról kell dönteni, a személyről pedig az óvodavezető majd dönt, és kirúgja Edinát. 

Ha az óvodavezető el tudott jönni a testületi ülésre, amikor a saját béréről, juttatásáról volt szó, és itt 

tudott ülni, akkor most miért nem jött el? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Meghívtátok Gabriellát? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Akkor sem hívtuk meg, amikor a sajátjáról vagy az óvodáról volt szó, és mégis itt volt. Oda kell egy 

ember. De ti nem akarjátok Edinát, hanem mást. Nem akarom felhozni a konyhát, de amikor szóba jött 

a konyha ügye, nem személyekről volt szó, mégis úgy ment ki a köztudatba, hogy Elek és Zoli 

csesztette az embereket.  

Kell ez a státusz.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem vagyunk tisztába azzal, hogy mit lehet és mit nem. Amikor átmentem és elmondtam, hogy a 

konyháról volt szó, én azt mondtam, hogy Zoli és Elek hozta fel, de nem személyekről van szó. Én 

nem azt mondtam, hogy Zoli és Elek csesztetett. Ez a történet ott siklott félre, hogy ki lett hegyezve 

Edina személyére. Ez nem Edina személyéről szól. Nem jól ment ki a meghívó. A státuszról van szó. 

A testületnek erről kell dönteni. Nem kell senkinek sem személyeskedni.  

Szükség van oda egy státuszra. Szerintem ez a dolog nem Zoli ellen irányul. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az hangzott el a tegnapi ülésen, hogy itt talál fogást rajtam.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Hasonlót mondtam. Ezt ti kezdtétek el a személyem ellen. El kell gondolkodni ki él vissza a 

hatalmával.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nézzük a státuszt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szeretném, ha ezt a vitát megbeszélnétek, de nem fogok egyikőtök mellé állni sem ebben az ügyben. 

Én ezzel nem akarok foglalkozni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

De mégis foglalkozol vele. Döntsünk a státuszról és ennyi. Ha a konyháról nem tud átmenni senki, 

akkor te nem tudsz átmenni? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Nekem nem ez a feladatom.  
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Ferenczi Zoltán képviselő: 

Akkor kell a státusz.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

És ha most megszüntetjük, és Ági fél évig egyedül csinálná egy közmunkással és meglátjuk, hogy 

hogyan működik? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kell még egy ember. Amikor Éva nem tudta megoldani már, hogy ott legyen egy technikai dolgozó, 

akkor döntöttünk úgy, hogy egy személyt 6 órában felveszünk. Költségtakarékosság szempontjából 

Edinára esett a választás a járulék kedvezmény miatt.  

Ne közmunkában dolgozót tegyünk oda.  

Én azt sajnálom, hogy össze lett minden mosva.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Akkor nem is kell dönteni személyről. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Úgyis tudjuk, hogy az a státusz kit nevesít. Nekem ez tiszta, döntünk a státuszról és a személyt 

eldöntik. Tiszta minden.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

6 órában marad a státusz. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. 

Aki egyetért azzal, hogy az iskola tálalókonyhájánál ezt a 6 órás státuszt továbbra is fenntartsuk, 

kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

180/2015. (XII.17.)  KT. számú határozata 

 

Iskolai étkeztetés kisegítő személyzet munkastátuszának megtartásáról 

 

 A képviselő testület 

                               továbbra is fenntartja az iskolai étkezetés vonatkozásában a tálalókonyhánál  

                            meglévő kisegítő személyzeti 6 órás foglalkoztatási státuszt. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Hol volt hirdetve a közmeghallgatás? 
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Kovács Gábor polgármester: 

A hirdetőtáblán.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A postaládákba be lett dobva? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem  

 

 

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

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 


