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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2016. január 14-én 16 órakor   

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.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  megjelent a képviselő testületi ülésen kérik, hogy tárgyaljuk 

meg a kérelmüket. Ki ért ezzel egyet? 

 

Fekete László képviselő: 

Hívják meg a megyei elnököt és a jövő héten tárgyaljunk velük.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Tárgyaljuk meg most.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Igen, szerintem is most tárgyaljuk meg, nincs értelme halasztani. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Szerintem is mondja el Anti 15 percben, hogy mit szeretnének.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Javaslom, tárgyaljuk meg napirend előtt a CNÖ kérelmét. Anti tájékoztasd a képviselő testületet a 

kérelmetekről. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Üdvözlök mindenkit. Már nagyon sokszor beadtuk a kérelmet, irodával, kulturális programokkal és az 

egésszel, hogy a cigányság fejlődjön, elinduljon egy jobb irányba. Az elmúlt év egyenlő volt a 

nullával. Kértünk segítség ruha adomány el hozatalához, segítettek. A ruhákat szétosztottuk, erről 

jegyzőkönyv készült, aláírásokkal tudjuk bizonyítani az átvételt. Amit ideadnak, azt nem saját zsebbe 

teszem. Nagyon nagy problémák jönnek elő a telepen és a faluban is. Segítség  nélkül nem indul el 

semmi. Ez az év elég volt, hogy kapcsolatokat indítsak el. Kérem a polgármestert, hogy mondja el mit 

gondol én rólam, mit lát ebben amit csinálunk.  
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Kovács Gábor polgármester: 

Arról volt szó, hogy elmondjátok, hogy mit kértek. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Hiába kérünk, Ön azt mondta, hogy amíg Ön itt lesz, addig a kisebbségi önkormányzat nem fog kapni 

semmit.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem ezt mondtam, te lehazugoztál hogy nem adtunk semmit, és én arra mondtam. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

A személyes ügyeinket ne keverjük már bele. A szociális bizottság sem működik jól. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Miért? 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Ha nem adta be jól a kérelmet, akkor nem adnak segélyt. Ha a ruhát szétdobálja, amit kapott, akkor 

nem adnak.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Vannak szabályok a beadási kérelemmel kapcsolatban, annak meg kell felelni. Mindenki egyénileg 

kezelünk, nem büntetjük azért, mert a másik eldobálta a ruhát. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

A gyámügyesnek sem feladata semmi az iskolában.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Mi a probléma az iskolával? 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Megpofozzák a gyerekeket. 

 

Giczei István képviselő: 

Ez nem igaz.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

De, és már több szülőnek is mondtuk, hogy ezt ne hagyja annyiban. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Van olyan cigány, aki elviszi a gyerekét innen Vitkába. Miért van ez? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ez nem miránk tartozik, ezt az igazgatónővel kell megbeszélni, ez őhozzá tartozik.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Én nem támadni akarok, én nem pénzt kérek, de ami törvény szerint jár, azt kérjük, és legyen 

megállapodás is.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A megállapodásban, az együttműködésben az legyen, amit a törvény előír? 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Nem, amivel kiegészítjük, azzal együtt. 
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Kovács Gábor polgármester: 

Van együttműködési megállapodás. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Az a megállapodás nem jó. Ezt Tárczy Edit mondta a Kormányhivatalnál, beszéltem vele.  

 

Fekete László képviselő: 

Hogy legyen megállapodás, hiszen most sem írod alá azt a kötelező jelentést, amit a pénzügyeseknek 

kell negyedévente küldeni a MÁK-nak.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Nem fogok semmit sem aláírni. 1 millió buktunk el amiatt, hogy nincs nyomtató, szkennelő, ezért nem 

tudtuk beadni a pályázatot.   

 

Kovács Gábor polgármester: 

Petihez pénteken 12 óra után jöttetek át, itt már utána nincsenek, lejár a munkaidő. Az utolsó utáni 

időben jöttetek, miért nem készítettétek el korábban. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Kellene iroda, ahol rendesen tudjuk fogadni az ügyfeleket. Nincsen víz, WC. 

 

Váradi Zsolt CNÖ tagja: 

Mikor lesz az irodában víz, fűtés, WC? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Itt heti 4 órát tudunk biztosítani, a törvény szerint ez a kötelező. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Az semmi. Nem fogok aláírni semmit sem.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A kincstár felé a jelentéseket nem írja alá Anti, ez negyedévente kötelező. Ha csináltatok valamit, ha 

nem ezt akkor is küldeni kell.  

 

Jónás Imre: 

Ha a két önkormányzat nem tud együttdolgozni, az már baj. Le kell ülni a polgármesterrel beszélni, és 

ha tud segíteni tud, ha nem akkor nem. Ezt tudomásul kell venni. Ha nincs miből, nem tud adni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Imi, nektek mikor volt a kisebbségi önkormányzatnál titkárnő? 

 

Jónás Imre: 

Nekünk nem volt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A fűtést megoldjuk. A közmunkához is másképp kellene hozzáállnotok. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Miért nem dönti el a testület, hogy brigádvezetők lennének a közmunkában, és lenne közmunkavezető. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Voltál te is brigádvezető. 

 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 
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Én nem voltam, nem kaptam én 100 Ft-tal sem többet, mint más. Nem fogok összeveszni a 

cigányokkal a semmiért.   Legyen bent mindenki és legyen ösztönzés, hogy akik jól dolgoznak, azok 

meg lesznek hosszabbítva, és legyenek brigádvezetők. Nevezzenek ki brigádvezetőnek és 

megcsináljuk.  

 

Váradi Zsolt CNÖ tag: 

Én mondtam tavaly, hogy had szedjek össze egy csapatot, és vállald polgármester a felelősséget, hogy 

ha én azt mondom, hogy ez az ember nem dolgozik, akkor menjen. Én nem fogok senkit sem elárulni, 

a polgármesternek kell odaállni mellém.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A közmunkát hagyjuk, van mindenkinek vaj a füle mögött. 

 

Jónás Imre: 

Antitól megkérdezem, elég-e 50.000 Ft egy hónapra? 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Nem elég. 

 

Jónás Imre: 

Nekem sem elég, de elmegyek napszámra.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igazatok van, az nem elég. A közmunka nem szociális segély, közmunka ideje alatt nem lehet elmenni 

napszámba.  

 

Fekete László képviselő: 

A közmunkások 90 %-a 78.000 Ft fizetést visz haza, nem 22.800 Ft-ot, ez nagy különbség.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Itt vagytok már Anti régóta közmunkán, és még sem dolgoztok, hiába vagytok meghosszabbítva. 

 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Ha van ösztönzés, akkor dolgozunk. Brigádvezető kell és egy főnök, aki mindenkit ellenőriz. Engem, 

meg a másikat büntetnek azért, mert a másik eldobálja a ruhát.   

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ez nem igaz, csak azt az egy embert büntetjük, a többit nem. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Jól végződött Önök szerint az előző év? 

 

Fekete László képviselő: 

Nem. 

 

Székelyné  Mester Mária képviselő: 

Anti mennyi pénzt kaptatok tavaly? 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

170.000 Ft-ot. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

És még amit adott az állam a kisebbségi önkormányzatnak. Anti, nincs konkrét tervetek, 

elképzelésetek. 
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A szociális támogatások 90 %-át a kisebbségnek adjuk. Soha nem tettünk különbséget a cigányok és 

magyarok között. Ez az önkormányzat tesz azért, hogy a cigányság nagy részének munkája legyen. Ez 

több, mintha csomagot kapnának.  

 

Váradi Zsolt CNÖ tag: 

A 40 kg-os élelmiszercsomagnak jobban örülnének a cigányok.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Abban tudunk segíteni, hogy fizetést kapnak. Azé élelmiszerbankot felhívtuk, és nem volt olyan 

program ahova lehetett volna pályázni. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Igen, ez így volt, mi is felhívtuk, a nagy önkormányzat ebben az évben pályázhat.  

 

Váradi Zsolt CNÖ tag: 

Gyógyszertámogatást nem tudnának adni? A hónap vége felé már nincs pénze a cigányoknak, nem 

tudják kiváltani a gyógyszert.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Beszéltünk a gyógyszerésznővel, azt mondta eljön, és megbeszéljük ezt a dolgot. Átjönne a recepttel 

az aki beteg, megmondaná a gyógyszerésznő, hogy mennyibe kerül a gyógyszer, és az önkormányzat 

kifizetné. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ilyet nem lehet csinálni, a gyógyszertár magánkézben van, ez nem szabályos.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Térjünk vissza a kérelemre.  Mennyire van meleg az irodában? 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Át lehet menni, meg lehet nézni, hogy ott meg lehet fagyni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A KLIK válaszolt már a megkeresésre, hogy esetleg az iskolában legyen a kisebbség irodája? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

A megkeresésre még nem válaszolt a KLIK. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

A közmunkánál vállalunk mindent, csak adjanak egy biztos bért, és menni fog a dolog. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meg van a bér, amit adni lehet. Ha az nem elég ösztönzés, akkor mi lenne nektek az.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Én nem akarok innen kilépni, én azt akarom, hogy mindig hosszabbítsanak. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Akkor, akit nem tudok behívni 2 hónapra sem, akkor megmondom, hogy azért nem jöhet be, mert 

téged folyamatosan hosszabbítlak.  

 

 



7 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ahhoz képest, hogy tavaly elindultunk, támogattuk a ruhahozatal, kulturális programra pénzt és 

helyiséget adtunk. Szerintem elkezdődött egy együttműködés a két önkormányzat között. Amit 

tudtunk segítettünk. Egy folyamat elkezdődött. De le kell írnotok konkrétan, hogy mit akartok, milyen 

elképzeléseitek, terveitek vannak.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Vannak tervek, jegyző úr tudja, ott vannak.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Megnézzük. A közmunkaprogrammal sok ember jár jól. Ha elkezdjük a szigorúságot, fog kelleni 

elküldeni embereket, akik nem dolgoznak. 

 

Váradi Zsolt CNÖ tag: 

Ez jól van így, aki nem áll be a sorba, az menjen.  

 

Jónás Imre: 

Az önkormányzatnál a közmunkások 70-90 %-át ki lehetett volna rúgni, meg lehet köszönni az 

önkormányzatnak, hogy eddig ezt nem tette meg.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Azt javasoltam én is, hogy ha van közmunkavezető és ha x nem jön be dolgozni el kell küldeni. Ti is 

ezt javasoljátok. Itt a munkaidő betartásáról van szó. Ha nincs ott, akkor tudomásul kell venni, hogy el 

kell küldeni. Az üzemekben sincs úgy, hogy ha nem akarok, akkor nem megyek be dolgozni. Be kell 

tartani a munkaidőt. 

 

Váradi Zsolt CNÖ tag: 

A brigádvezetők 15-20 ezer Ft-tal mindenhol többet kapnak. Én ugyanannyiért, mint amit a többiek 

kapnak, nem fogok szembeszállni velük.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kinek van közületek szakmunkás bizonyítványa? 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Olyan nincs, de van szakképzettségünk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Csak annak lehet adni magasabb bért, akinek van bizonyítványa.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Munkaidő betartása: Gyula te a KÖZÚT-nál dolgozol, megválogathattad, hogy kivel leszel egy 

brigádban, és be kell tartani a munkaidőt? 

 

Jóni Gyula CNÖ tag: 

Nem válogathattam meg, és be kell tartani a munkaidőt. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Van köztetek brigádvezető, és többet kap, mint ti? 

 

Jóni Gyula CNÖ elnöke: 

Van brigádvezető, de nem kap többet. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Erről van szó. 
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Kovács Gábor polgármester: 

Aki dolgozik, például az uborkában, azt biztos nem fogom elküldeni a szezon után sem.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Akkor én is odamegyek, Én véglegesítve akarok lenni. 5 %-ot kérek a beleszólásba a közmunkánál. 

Az egész közmunkára, egész évre 5 %-ot. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Minden felvételnél 5 %-ot.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Igen.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amit eddig kértél, 30-40 % volt. Eddig azt mondtak hogy az legyen bent, aki dolgozik, akkor miért 

kell névsor? 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Meg kell nézni, hogy a családokból mennyien vannak bent, van aki majdnem éhen hallt, nem volt 

pénze, amiből ennivalót vegyen.  

 

Jónás Imre: 

Meg kell nézni, hogy miért. Van aki arra sem hajlandó, hogy bemenjen a munkaügyi központba  és 

regisztráltassa magát.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Tegyünk rendet, ösztönzöm a romaságot, hogy jó irányba menjünk, de kérek cserébe irodát, 

csomagokat, ruhát, kérek mindent.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Több mint 1 millió Ft volt odaadva segélyben. A 4.000 Ft-ok ennyit tettek ki.  

 

Váradi Zsolt CNÖ tag: 

Én nem a 4000 Ft-ot fikáztam, hanem a csomagnak jobban örülnének.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Ha valamit meg akarunk beszélni, időt kell szánni rá. Azért jövök ide, hogy jussunk valamire. 

 

Fekete László képviselő: 

Foglald össze mit akartok.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Idejöttök kérni. Addig, míg nincs meg a költségvetése az önkormányzatnak, nincs miről beszélni.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

De van. 

 

Fekete László képviselő: 

Megbeszéltünk bizonyos dolgokat. Normálisan kell működnötök. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Mi normálisan működünk. 
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Kovács Gábor polgármester: 

Nem működtök normálisan. Nem írjátok alá azokat a dolgokat, amik kötelezőek, a számlátokat is 

nekünk kel rendbe tenni. Kell lenni programotoknak.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Adtam oda programot.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az az volt, amit kértem, hogy Budapestre felvigyek.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Kulturális programokhoz kérem a segítséget, és irodához.  

A költségvetésünket egészítsék ki legalább a felével annak, mint amit mi kapunk, ezen felül mást nem 

kérünk. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Leadhatod, hogy milyen terveitek vannak erre az évre. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Már megcsináltuk a tervet, vannak elképzeléseink, ez csak húza-vona. 

 

Jónás Imre: 

Minden évben új költségvetést kell készíteni mind a két önkormányzatnak.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Megcsináltuk. Én felelősséget vállalok a cigányságért, engem tisztelnek most is és négy év múlva is 

tisztelni fognak.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Elmondtam, hogy míg nincs költségvetés, addig nem tudunk miről beszélni. Februárban lesz 

költségvetés.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Eddig is hozzájárultunk a kisebbségi önkormányzat támogatásához, és ezután is hozzá fogunk járulni, 

ha a költségvetés engedi.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Az iroda mikor lesz normális állapotban? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Heti 4 órát kell biztosítani a törvény szerint, azt megbeszéljük és értesítünk benneteket a döntésünkről. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Ha meg fogják csinálni az irodát, akkor várok, ha nem akkor itt lesz a helyünk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azt nem te döntöd el. Nem írod alá azt, ami kötelező aláírandó. 

A válaszról értesítünk.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Kérjük a képviselő testületet, hogy egy újabb közmeghallgatás legyen az egész romaságnak, az egész 

falunak, a kisebbség kérelméről és mindenről. 

 

A kisebbségi önkormányzat tagjai elhagyják az üléstermet.  
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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 

1/2016. (I.14.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

 
 

 

 

1) Előterjesztés: Tájékoztató fejlesztésekről és tervekről 

            Előterjesztő:  Kovács Gábor polgármester  

 

2) Előterjesztés: Tájékoztató közmunkáról 

Előterjesztő:  Kovács Gábor polgármester 

 

3) Előterjesztés: Egyebek 

 
 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ Tájékoztató fejlesztésekről és tervekről  
         Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

  

 

Kovás Gábor polgármester: 

Most nyílnak folyamatosan a TOP-os pályázatok, február végéig többet fog kelleni beadni.  

Adtunk be előzetes terveket:  

1. Orvosi rendelőre, ezt be fogjuk adni, mivel a beruházás összegének 15 %-ig a szolgálati lakás 

is felújítható. 

2. Konyha: ez is rászorul egy felújításra.  

3. Művelődési ház: tavalyelőtt el lett készítve a terv. 

4. Faluközpont rekonstrukciója: körforgalommal szeretném kiváltani a kereszteződést, illetve a 

zebrát is meg lehet ezzel együtt csinálni. A körforgalomhoz 12 méter kell, ez meg van, de le 

kell fedni az árkot. Ehhez a programhoz egy előzetes tervet jó lenne csinálni. a körforgalom 

meglassítani a forgalmat.  

5. Nyugdíjas nappali ellátó intézményt is tervezünk, ennek kapcsán kezdeményeztem 

beszélgetést az egyházakkal, de valószínű, hogy ők be fogják adni erre. Ebben egyeztetünk. 

Szerintem nem mint önkormányzatnak kellene beadni, mivel el vesz pénzt más tervektől.  
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Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ha ők meg tudják valósítani, adják be. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az egyházak többet kapnak, és elvonnák más pályázatoktól a lehetőséget.  

 

Szeretném a Polgármesteri Hivatal épületét is felújítani, át szeretnénk költözni a gyógyszertár 

épületébe, de az energetikai felújítást nem TOP-os pályázatba gondolom megvalósítani, hanem 

KEOP-ban. Ebben a szeretném az iskola szigetelését is  megoldani.  

 

Giczei István képviselő: 

A tornatermet is fel kell újítani.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Igen, hiszen be is ázik. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A kistemplomnál kilátó építését terveztem turisztikai céllal. Ez a 7 terv nem egyéves történet.  

Van-e valakinek elképzelése egyéb pályázatra? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Óvodabővítésre. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azt nem pályázatból csináljuk. 126 fős most, de januártól 130 fő lesz előre láthatólag. Szerintem 

várjuk meg,  hogy alakul a létszám. Az utak rendbetételét is tervezzük. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Azért volt bedarálva a beton, hogy az utak alá lesz téve, kifizettük a darálásért a sok pénzt, és még sem 

lett megcsinálva.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Közmunkabázis is jó lenne. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A jelenlegi közmunkabázis életveszélyesnek van nyilvánítva? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nincs.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Sok helyiség van benne, de sok a lom. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Volt, de sokat kitakarítottak.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Közmunkabázisnak egy vagy két helyiség, ha össze lenne pakolva, az melegedőnek megfelelő lenne. 

Gondolom az meg van határozva, hogy hány foknál kell ezt biztosítani. Ezt meg lehet oldani. A többi 

napokon pedig dolgozzanak, ha 150 fő napi 20 métert seper el, akkor is végig lett volna takarítva az 

egész falu. Nem kell 8 órából 8-at bent lenni. Szabályozni kell a dolgokat, rendszer kell.  
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Tárgy /2.tsp/ Tájékoztató közmunkáról  
         Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A közmunkát kell megbeszélnünk. 

 

Ferenczi  Zoltán képviselő: 

December 1-vel volt ígérve közmunkavezető, de a mai napig nincs. Mindig csak beszélünk róla.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Fenntartások nélkül kit tudnál mondani, aki alkalmas lenne? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én Poór Zsoltit mondtam, és mondom is.  

 

Bódi Elek képviselő: 

És akit te javasoltál? 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Fenntartás nélkül? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Fenntartások mindenkivel szemben vannak.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Fel kell darabolni a közmunkát feladatokra, mivel van jó néhány ember, akire lehet bízni feladatokat. 

El kell dönteni, hogy 6 vagy 8 órában ki koordinálja a feladatokat, a közmunkát. A feladatokat 

mindenképpen le kell osztani, de most 150 főnek nem tudok igazán munkát adni.  

 

Fekete László képviselő: 

A lényeget nem mondtad, kire gondolsz közmunkavezetőnek és mennyiért.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha van rá lehetőség, szerintem 8 órában legyen és nem közmunkabérért.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Olyan embert nem tudok, akire rá lehet mindent bízni. Az adott feladatok legyenek elvégezve, és 

dolgozzanak az emberek. Ez a lényeg. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A vezető is 7-15-ig legyen. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, és ha nem jár be valaki dolgozni, legyen jogosítványa szankcióra. De a feladatokat akkor is szét 

kell darabolni, és legyen több munkairányító.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A csúcsvezető reggel 7 órakor és délután 3 órakor is legyen itt. Ne kelljen a képviselő testületnek 

dönteni arról, hogy kit küldjenek el, ezt döntse el ő. Le kell fektetni a jogokat és a feladatokat.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Munkaköri leírás kell.  
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Kovács Gábor polgármester: 

Akiket javasoltatok vezetőnek, beszéltem velük, de nem mindenkivel. Hétfőn a munkavezető kezdeni 

fog.  

 

Fekete László: 

Akkor miről döntünk, ha nem tudjuk kiről van szó? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én megfogadtam, és megtanultam, hogy személyi ügyekben a képviselő testület nem dönthet. Két 

ember van a tarsolyomban, még nem döntöttem, azért nem mondok nevet. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Beszéltél velük? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Akkor te majd eldöntöd? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, de azért mondom, hogy meg kell beszélni mennyit tudunk adni, és 6 vagy 8 órás legyen. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Úgy adjunk, mint Karcsinak. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Igen. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Próbaidő legyen? 2 vagy 3 hónap? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Persze legyen, szerintem 3 hónap, márciusban jön az új program, had vegye ki a részét belőle.  

 

Fekete László képviselő: 

Érje el, hogy itt legyenek napi 8 órát. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Akkor az lesz a baj, hogy itt lesznek a főtéren, és nem dolgoznak.  

Én holnap délelőtt rövidre zárom ezt az ügyet. Holnap mindenki fogja tudni, hogy ki lesz a 

közmunkavezető. Én két hónap próbaidőt javaslok.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Három legyen, márciusban indul az új, az uborka és a többi munka is. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Felőlem lehet a 3 hónap, de meddig legyen a próbaidő, döntsünk, és addig a minimálbért kapja? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Próbaidő alatt Karcsi sem kapta a magasabb bért. Ha csak minimálbért kap, nem fog maradni 3 napig 

sem.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Akkor adjunk neki magasabb bért. 
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Ferenczi Zoltán képviselő: 

Akkor Karcsi miért nem kapott magasabb bért? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amíg próbaidőn van minimálbéren legyen 1 hónapig, utána már legyen a magasabb bér, vagy hogy 

látjátok? 

 

Giczei István képviselő: 

1hónap próbaidő, és azután magasabb bér.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a közmunkavezető 8 órában legyen, 2 hónap próbaidővel, ahol a 2. hónapban 

a magasabb bért 120.000.-Ft kapja, az elsőben pedig a minimálbért, az szavazzon.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő bejelentette, hogy a napirendnél nem kíván szavazni.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

2/2016. (I.14.)  KT. számú határozata 

 

Közmunkavezető megbízásáról 

 

A képviselő testület 

 

Közmunkavezetőt nevez ki, aki 2016.01.18-tól munkába áll. A feladat ellátása 

napi 8 órában történik. Az alkalmazás további feltétele 2 hónap próbaidő, 

melynek során az 1. hónapban illetménye bruttó 129.000.-Ft, a 2. hónaptól 

kezdődően pedig nettó 120.000 Ft.  

  A közvetlen munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

 

 

Határidő: 2016.01.18. 

Felelős: polgármester 

 

 

Bódi Elek képviselő: 

Én a bérnél tartózkodok. Ha te nevezed ki, akkor a  bért is mondjad te. Ez az összeg a költségvetésbe 

szerepelni fog. A teher, a felelősség a mienk, a döntés meg a tied a közmunkavezető személyéről. 

 

 

Tárgy /3.tsp/ Egyebek 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ünnepségek: Amik állami ünnepség, abból legyen települési ünnepség is. Szeretném az egyházakkal 

együttműködve ezt megvalósítani, ők melyiket szeretnék megszervezni, és az önkormányzat melyiket. 

Szeretném az egyházak képviselőit elhívni és ezt megbeszélni. a következő KT ülésre meghívom őket.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Az első napirendhez szeretném még elmondani, hogy azok a tervek, amiket felsoroltál, mind 

csodálatos dolog. És ha még azok a tervek is megvalósultak volna, amiket az előző évben nem 

valósultak meg, az lenne az igazi.  
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Kovács Gábor polgármester: 

Az is tervben van, hogy ha lehetséges akkor Vásárosnamény-Mátészalka összekötő kerékpárutat is 

létesítenénk, ezt több település együtt valósítaná meg. Csak Nagydoboson nincs meg mindenhol a 

kötelező méter a kerékpárúthoz.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Az önkormányzat is felvállalhatja a nagyobb ünnepeket, persze meghívhatod ettől függetlenül a 

papokat.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem jól fogalmaztam, önkormányzati szintű lenne az ünnepség, csak az egyház szervezné.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Érjük már el, hogy úgy mint más településen a központtól 20-20 méterre az oszlopokon zászlók 

legyenek.  

Mit fejlesztünk, ha az amit tavaly terveztünk, az sem valósult meg. Ezek az alábbiak: 

Tuskó, Polgármesteri Hivatal átköltözése, bukkanó tábla kihelyezése, oszlopokra zászló kitétele, 

családi nap május 1-én elmaradt, a zúzott kő 1,2 millió Ft-ba került- azt mondtad, hogy csak akkor éri 

meg ezt az összeget kifizetni, ha apró kőre is van pénz az út elkészítéséhez, ez sem lett meg, E-STAR-

nak nem adtunk meg pénzt, mezőőri lovak, konyha rekonstrukciója, tájház kialakítása. Ha ezek 

megvalósulnak, plusz azok amiket mondták, akkor oké.  

 

A zászlót legalább ünnepekkor tegyük ki, vegyük meg feltétlenül.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mennyit vegyünk, mert 5 darab van a régiekből. 

 

Fekete László képviselő: 

Nemzetiszínű és Nagydobosi volt felváltva, jó lenne most is így.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Akkor 20-20 darabot veszünk. 

 

Visszatérve a tuskóra: Karcsival ma beszéltem meg, vettünk a fűrészhez vezetőt, és hétfőn ott 

kezdenek.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Tavaly ilyenkor mondtam a tuskót, és egy hónap múlva Zoli, és azóta is mindig rákérdezünk, de még 

mindig ott van.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nagy részét szét fogjuk tudni vágni, az állattenyésztésnél és az ovinál használjuk fel.  

 

Fekete László képviselő: 

Kezdődik a metszés, beszélni kell a gazdákkal, hogy adják-e a gallyat. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha nem mondtad volna, akkor én már mondom. Te tudsz valakit, már 10-12 hektár van.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Azok a gazdák befizették a mezőőri járulékot? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Nem fizetett senki. 
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Kovács Gábor polgármester: 

A bebálázott gallyal is fűtünk az oviban, és jó. Koncz Józsefet kérdeztem, ők kifizetné a bálázást, de 

neki kell a gallybála.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ezért kellene a KHT, hogy lehetne szolgáltatásokat végezni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meg lehet oldani. 

 

Fekete László képviselő: 

A Munkácsy utcánál a Közút kikaparta a gallyat az útra, azt el kellene onnan takarítani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megnézzük. 

 

Fekete László képviselő: 

A Dózsa György utcában Boros Béla Szászi Zolival szemben kifurikozta a földet, a betontörmeléket 

az útra, ezt már korábban is mondtam, de nincs eltakarítva onnan.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megnézzük Gyuszival. 

 

Giczei István képviselő: 

Az ebédlőnél a két oszlopnál nem lehetne előtetőt csinálni, hogy ne verje az eső a falat, az ajtót? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megnézzük mit lehetne csinálni.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ebben az évben készüljön el az úrnafal. Nem nagy összeg a megvalósítása, az emberek várják. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ez nekem is fel volt írva, ez már tervben volt tavaly. 

Közmeghallgatásra panaszkodnak, hogy nem volt értesítve a lakosság. Februárban legyen egy 

közmeghallgatás tartva.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ezt Váradi Anti találta ki, vagy te? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nekem fel volt írva, hogy mondom.  

A szén, amit megszavaztunk még nem lett kihordva. Miért? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Volt még 2-3 hiánypótlás, most hétfőre volt tervezve a kiszállítás, de Gyuszi nem jött dolgozni, emiatt 

csúszik.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az elmúlt héten a hóeséskor az óvoda utcája katasztrófa volt. Nem lehetne megoldani, hogy ne 8 

órakor jöjjenek a közmunkások ilyen esetben? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meg lett oldva, de megoldásként már megvannak a csoportok, akiknek be kell jönni ilyen esetben.  
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Ferenczi Zoltán képviselő: 

A polgárőrségtől, a sporttól tavaly is kértem beszámolót. Nincs fenn ezzel kapcsolatban semmi a 

honlapon. Jön a költségvetés, jó lenne tudni valamit.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jó, bekérem a beszámolókat.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mezőőrök: az 1000 Ft/ hektár befizetés legyen meg. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Úgy tudom, hogy azért nincs meg, mert nem volt ráírva dátum mikorra kell visszahozni a 

földtulajdonosoknak a bevallást.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Lett kiküldve újabb nyomtatvány, melyen szerepelt a beadási határidő. Ennek ellenére nagyon kevesen 

adták le.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Miért van az, hogy folyamatosan mennek el gyerekek az iskolából, és Vitka pedig tudja fogadni őket? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Pesti Lászlót meghívom, ha gondoljátok, és ő talán többet tud mondani ezzel kapcsolatban.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Valamit tenni kell ez ügyben. El fognak menni a településről. Ez nekünk nem jó. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Én is kérdeznék pár dolgot. volt az Önhiki decemberben, és Nagydobos nem kapott egy forintot sem. 

Jegyző úr, volt az elmúlt 10 évben olyan, hogy év végén nem kaptunk? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Tudomásom szerint nem. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Ópályi, Szamosszeg, is kapott, mi nem. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ez jó vagy rossz? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha arra gondolsz, hogy nincs kifizetetlen számla, akkor jó, de ha 56 millióból csak 2 milliót kaptunk 

volna, nyugodtabb volnék. Adósságrendezéskor is volt Önhiki. 

 

Szakács István megkapta a tavalyi fát? A határozatot megkapta róla, de a fát nem. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Együtt kapja meg most a szénnel. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Közterületen való árusítás. Számba  vettük, 1,2 – 1,5 millió Ft között lenne a bevétel, de ez sincs 

beszedve. Ez a bevétel is kiesik.  
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Kovács Gábor polgármester: 

Itt jut eszembe, hogy a térfigyelő rendszernél el kell dönteni, hogy közterület felügyelőt milyen 

formában, hogyan biztosítunk.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A pályázatban hogy volt, milyen formában kell megoldani? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nincs konkrétum erre, nekünk kell dönteni, hogy milyen formában oldjuk meg.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A Nyugdíjas Egyesület tagjai a Dobszóban meg sincsenek említve, pedig ők is sok munkával és 

segítséggel hozzájárultak az értéktár kiállításához.  

Sanyi említette az urnafalat. Tavaly volt egy megállapodás a Temetkezési Vállalattal, hogy mivel nem 

akarunk tagja lenni az új társaságnak, ezért Nagydobos tulajdonrészének megfelelő összeget kifizetik. 

Azt is meghatároztuk, hogy ezt az összeget a temetőre költjük. Ebből az összegből el lehet készítetni 

az urnafalat.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Egy hete jött meg a számlánkra ez a pénz. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Beszéltem az élelmezésvezetővel. Korábban is beszéltem vele, ő a realitás talaján van. Információim 

szerint az alapanyagok minőségével baj van, silány minőségű, ezt a problémát 2015-ben már többször 

jelezte, de nem történt semmilyen javulás. Javaslom, mint ezelőtt is, vegyük fel a kapcsolatot minél 

hamarabb az élelmezésvezető által javasolt cégekkel. Ő tudja, hogy melyik beszállító, milyen 

minőségű árut szállít, ezért rendelje meg ő az árut. Most a polgármester rendeli.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Talán kétszer jött hozzám, hogy a kenyér és a tészta minősége nem volt jó. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Igen, volt minőségi probléma, de ezt Éva elintézi. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Évának sok éves tapasztalata van élelmezésvezetésben. Rendelje ő az árut, had legyen ez az ő kezébe. 

Én maximálisan megbízok benne.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én soha nem mondtam neki, hogy ne rendeljen onnan árut, ahonnan ő javasolja, soha nem volt az, 

hogy csak egy cégtől rendeljen.  Ez a rendelés most is úgy megy, ahogy te kéred. Onnan rendel, 

ahonnan akar.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Adjál neki ebben teljesen szabadkezet, hogy rendeljen mindent ő.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Persze, rendben van, ez így is van most is.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Akkor tolmácsolhatom, hogy rendelhet ő.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen.  
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Bódi Elek képviselő: 

Új év új kezdet. A 2015-ös év folyamán úgy látom nem jutottunk sokat előrébb az ebédbefizetések 

terén, bár javuló tendencia észrevehető. De ez kevés! Voltak ígéretek az ebédjegy bevezetésére, illetve 

kártya automata bevezetésére, de egyik sem valósult meg. A következő újabb javaslatom lenne azzal 

kapcsolatban, hogy csak az ebédeljen, aki fizet is! Mert ennek természetesnek kellene, hogy így 

legyen. Az élelmezésvezető már minden nap legkésőbb délelőtt 10 óráig tudja, hogy az adott napon ki 

igényelt ebédet, így az ebédkiosztó elé csak egy névsort kell hogy letegyen, és az ebédkiosztónak 

kötelessége csak annak és csak annyi adagot kiadni, amennyit az élelmezésvezető előírt. Ehhez nem 

kell ebédjegy, sem kártyaleolvasó automata. Ezen javaslatom az önkormányzat bevételét növelné a 

kalkuláció szerint 800.000 Ft-tól 1 millió Ft-ig. Úgy érzem, hogy decemberben, főleg hó végén is 

ráfért volna az önkormányzatra a fent említett összeg. A javaslatommal kapcsolatban partnerre is 

találtam az élelmezésvezető személyében.  

 

Sporttal kapcsolatban. Az ősszel Macus által ért kritikára nem megkésve, hanem mindennek utána 

járva – ami Ferenczi Zoltánt és személyemet érte – szeretném kifejezni véleményemet. Nem tudom, 

hogy mennyi belépőjegyet vásároltál az utóbbi hat évben, de ha életed hátralévő részében a tizedét 

adod annak, amivel Zoli és én is segítettünk 2010-től a csapaton, akkor én leszek az első, aki mélyen 

meghajol előtted. De én úgy látom nem kel félnem attól, hogy a derekamba fog roppanni a 

meghajlástól. Rossz volt az informátorod. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

A családom több tagja is rendszeresen jár a meccsekre. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Van egy nagykeres ismerősöm, aki szponzorálta volna a focit a Tao által 200.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-

ig. Ezt jeleztem a polgármesternek és az egyesület elnökének is. Háromszor mondtam a polgármester 

úrnak, hogy készítesse el Margitics Péterrel az igénylőlapot, de a mai napig nem készült el. A 

nagykereskedő barátom mondta hétfőn, hogy úgy látom van a ti csapatotoknak pénze, mert nem kellett 

az én támogatásom, így 2015. december 28-án átutalta a Magyar Állam kasszájába, mivel neki le 

kellett zárni az évet a társasági adónemben.  

Véleményem kinyilvánítására bármikor állok bárkinek szíves rendelkezésére.  

 

Foci- polgárőrség egyben: 

A polgárőr parancsnokkal személyesen beszéltem december elején és Ő azt mondta, hogy nem 

mondott olyat, akit te Macus említettél a tökfesztivállal kapcsolatban. Ezt én lezártnak tekintem, de a 

szavahihetőségét megkérdőjelezem annak, aki informált téged. 

Egyébként is megvan a véleményem az olyan emberekről, akik egy tányér forró babgulyásért 

odadörgölődnek a kormos üst oldalához, és dőlt betűkkel „sörszagú” nyilatkozatokat tesznek.  

Ezennel, amit már a sportelnök úrral is közöltem, felajánlom a felnőtt focicsapat költségének 51 %-os 

finanszírozását, utaztatás nélkül, de amit természetesen feltételekhez kötnék. Én nem szoktam úgy 

tanácsot adni, hogy közben a kalács odaadásáról elfeledkezem.  

Végeredményben be fog bizonyosodni, hogy rossz volt az informátorod Macus. Nem akartam ezeket a 

dolgokat akkor mondani, amikor nem vagy itt. Ezért mondtam el ezeket most.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mennyi a sport költségvetése? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

1,6 millió Ft.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ki is telt volna majdnem a TAO-s támogatásból. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ez a TAO-s támogatás nem így működik, meg vannak a szabályai.  
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Ferenczi Zoltán képviselő: 

A sportöltöző pályázat hogy áll, meg volt a műszaki átadás? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Folyamatban van. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

És az a probléma, amit jeleztem neked? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Van bent egy dobkályha, folyamatosan fűtenek és szellőztetnek, hogy a pára kimenjen. Festeni nem 

festenek.  

 

A sorttal kapcsolatban: Van egy elnökség, velük kell mindent leegyeztetni, hogy mennyi a 

költségvetés, mire költötték a pénzt. Velük kell egyeztetni ezeket és nem a képviselő testülettel. A mi 

dolgunk az, hogy meghívjuk a Sportegyesület elnökét, jöjjön el Vastag Pisti és mondja el a testületnek 

mire fordították a pénzt. Az nem a testületre tartozik, hogy ki mennyivel támogatja a sportot, ki 

mennyit ad.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Igen, ez így van, de az önkormányzat nevén fut a sport.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem az önkormányzat nevén fut. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Azért mondtam el a fenti dolgokat, mert engem és Zolit ért kritika egy korábbi testületi ülésen.  

  

Giczei István képviselő: 

Az ebéd igénybevételéhez mondanám el, hogy tavaly itt volt az élelmezésvezető, és ő azt mondta, 

hogy annyi ebéd megy át az iskolába, amennyi ki van fizetve. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az lenne a legtisztább, ha a tanároknak ingyen ebéd lenne megszavazva, akkor nem lenne ez a gond.  

 

Kovás Gábor polgármester: 

Van-e még az egyebekben kérdés, hozzászólás? 

  

 

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

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 


