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Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A képviselő testület Székelyné Mester Mária és Fazekas Sándor képviselőket jegyzőkönyv
hitelesítőnek kijelöli.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének módosítására, javasolja 2. napirendi pontnak
felvenni Dr. Sarka Attila ügyvéd tájékoztatóját az E-Star ügyéről. Ezt követően a napirend változatlan
marad.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
25/2015. (III.10.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1) Óvoda konyha éves beszámolója
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2) Dr. Sarka Attila ügyvéd tájékoztatója az E-Star ügyéről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

3) Óvodai férőhely bővítési pályázat
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4) Együttműködési Keret megállapodás (GlaxoSmithKline Unlimited)
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5) Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6) Egyebek

Tárgy /1.tsp/ Óvoda konyha éves beszámolója
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Előzetes beszélgetés ez a mostani napirend az óvoda konyhájának költségeiről, bevételeiről. Az
óvodavezető és az élelmezésvezető tájékoztatóját követően a képviselő testület részéről felmerülő
kérdéseket megbeszéljük. Én a mai ülésre ezt terveztem. Gabriella szeretnétek előzetesen mondani
valamit a konyha gazdálkodásáról?
Drabik Csabáné óvodavezető:
Kérdezzenek a képviselő testületi tagok, és mi válaszolunk a feltett kérdésekre.
Bódi Elek képviselő:
Nekem van kérdésem, de szerintem nektek kellene először mondani pár mondatot.
Kovács Gábor polgármester:
Vitaindító beszélgetésnek gondoltam ezt a mai ülést.
Drabik Csabáné óvodavezető:
A költségvetés készítésekor az előző évet is meg kell nézni, a gáz és energia felhasználást is ez alapján
terveztem. A bérek adottak, a képviselő testület által elfogadottak szerepelnek a költségvetésben. Az 5
%-os emelés volt pluszként 1 dolgozónak a tálalókonyhánál, plusz jubileumi jutalom szerepel benne.
Dologiakra 890.000 Ft van tervezve, ez munkaruhát, tisztítószert papír-írószert (ez minimális, mert az
IPR-ből fedezzük) foglalja magába. A konyhánál 1 főnek van bérváltozás + 2 főnek jubileumi jutalom,
ezekkel 1 millió Ft különbség van az előző évihez viszonyítva. A rezsi 3 millió Ft fölötti, 300-350 ezer
Ft-ba van a gázfelhasználás havonta. Az óvodához is terveztem gázköltséget, ez a fa fűtés miatt
jelentősen csökkeni fog. A z étkeztetésben az óvodában 14 fő, az iskolában 10 fő fizet az étkezésért. A
vendégétkezés térítési díjából 13 millió Ft-ot terveztem be.
Az elmúlt évben 22 millió Ft fölött volt az élelmiszer beszerzés, a tényleges felhasználás 17 millió Ft
volt. A költség 80 %-os kihasználásra van tervezve, ezt a hiányzások miatt nem lehet pontosan tudni.
A nyersanyagnorma ára adva van, ennek megfelelően kell beszerezni. Most jelenleg 113 gyerek van,
de az októberi statisztikai létszám 103 és ezzel kell tervezni. Pótigénylésre nyáron van lehetőség.
Röviden ennyit szerettem volna mondani, várom a testület részéről a kérdéseket.
Székelyné Mester Mária képviselő:
1 tálalószemélyzet 5 %-os béremelést kapott, tudtommal egy évvel hosszabbítottuk meg a szerződését,
akkor nem volt szó béremelésről, hogy kapott mégis?

Ferenczi Zoltán képviselő:
Miért csak 1-nek van az 5 %-os béremelés, arról volt szó, hogy 2 főnek emelték.
Drabik Csabáné óvodavezető:
Ildikó szólt, hogy Edinának 5 %-os emelést kell adni. Jó lenne, ha valamit megszavaz a testület, arról
másnap értesítést kapnék, jó lenne, ha a minket érintő döntésekről tudnánk.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Mikor volt szó az 5 %-os emelésről, a költségvetés tárgyalásakor nem merült fel ez, az egyebekben
volt tárgyalva?
Kovács Gábor polgármester:
Macus nem voltál itt az előző ülésen, beteg voltál, amikor a költségvetést tárgyalásakor beszéltünk
róla.
Drabik Csabáné óvodavezető:
Lehet korrigálni a másik főnek is januártól visszamenőleg, csak szóljatok.
Bódi Elek képviselő:
Ildikó azt mondta, hogy benne van a költségvetésben mind a két dolgozónak az emelés. Éva te nem
szeretnél valamit mondani?
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
A költségvetést Gabriella készíti, mindig kijövünk belőle, sőt most is vissza fog kelleni fizetni.
Drabik Csabáné óvodavezető:
Jó gazdálkodtunk, mert nem lett felhasználva, amit az állam adott.
Fazeka Sándor képviselő:
Az adagokról kérdeznék, és az ízesítésről, több idős is panaszkodik, hogy nem fogják igényelni az
ebédet, mert nem olyan ízletes, mint korábban volt.
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
Az új élelmezési szabályzatban meg van határozva hány gramm sót lehet használni az óvodásoknál, az
iskolásoknál és az időseknél. Ezt be kell tartani, szeptembertől ellenőrizni fogják, ha nem lesz betartva
büntetni fognak. Közétkeztetésnél sőt, cukrot minimálisan lehet használni.
Drabik Csabáné óvodavezető:
Pl. 50 liter teához 80 dkg cukrot lehet használni.
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
Én beszéltem a gondozónőkkel és tisztelendő úrral is, hogy tájékoztassák az öregeket erről a
változásról. A gyerekeket is rá kell szoktatni az egészséges étkezésre. Ezt tudomásul kell venni.
Fazekas Sándor képviselő:
Az öregek kifizetik az étkezést és hiányolják az ízeket.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Törvény írja elő, ezt be kell tartani.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Hány öreg kéri az ebédet?
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
82 fő.

Drabik Csabáné óvodavezető:
Összesen 393 főre főzünk.
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
Sajnos rákényszerítettek bennünket, hogy így főzzünk, mi is jobban szeretnénk, ha ízletes lenne az
ebéd, de be kell tartani a só mennyiségét.
Bódi Elek képviselő:
Úgy szerettem volna kezdeni, hogy elkéstetek, de nem erről az ülésről, hanem jó lett volna, ha a
költségvetés tárgyalása előtt eljöttetek volna.
Drabik Csabáné óvodavezető:
Én kérdeztem a költségvetéskor többször is, hogy nem-e kell jönni, és azt a választ kaptam, hogy nem.
Ezelőtt is mindig itt voltunk, amikor tárgyalva volt a költségvetés.
Bódi Elek képviselő:
Ti is látjátok nagy súllyal fekszik az óvoda és a konyha a költségvetésben. Most tárgyaljuk azt, amit
már többször is elmondtam, de mivel most vagytok itt egy pár szót mondanék. Elmondtátok, hogy
milyen jól gazdálkodtok. Mit szóltok hozzá, hogy mínusz 5 millió Ft-tal van tervezve a konyha, és mit
szóltok, hogy tavaly nem voltatok veszteségesek, legalábbis papíron.
Nem fogom megszavazni a 840.000 Ft jubileumi jutalmat, tudom hogy jogszabály írja elő, de minden
hónapban megkapja a dolgozó a bérét.
Felakartam hozni a Fazekas Györgyné ügyét, Ildikóra rá lett kérdezve, és ő azt mondta mindkét
dolgozó megkapta az emelést. Tavaly is volt egy affér a konyha és Ági között.
Nyersanyagnorma: kifogásolva van az étel íze, de azt be kell tartani. Volt kérés,, hogy emeljük a
nyersanyagnormát. Máshol kevesebből megoldják ugyanezt. Év végére bizonyítsátok be, hogy jól
gazdálkodtok, ne legyen – 5 millió Ft a vége. Az óvoda magában pluszos volt, de a konyha mínuszos.
A gázköltséget én is ugyan úgy saccoltam, mint te Gabriella, 300-350 ezer Ft-ra havonta. Elmondtad,
hogy spóroltok a fával, de az is költség.
Mi képviselő testületi tagok a saját zsebünkkel felelünk az önkormányzatért. Be kell bizonyítani, hogy
nyereséges a konyha, és ha így van akár több emelést is adnánk. Gondolkozni kell, hogy hogyan lehet
leredukálni a mínusz 5 millió Ft-ot. Éva van ebben jobban benne, meg kell próbálni megoldást találni
rá. Kértünk 3 havi számlákat a konyháról, Ildikóék ezt elő fogják szedni, és akkor jobban belelátunk.
A költségvetés elkészítésével Ildikóra nagyon nagy feladat hárul, ezért én javasoltam, hogy később is
ráér ezeknek a kigyűjtése. A számok nem hazudnak. Én megkérdezem a szemetekbe, nem a hátatok
mögött ezeket a dolgokat. Szeretném látni, hogy ki étkezik, hány nap, olyan jelenléti ív formájában.
Ha kell meg fogom csinálni, hogy viszek egy lapot, és aláírattatom, hogy ki evett.
Megvárjuk a 3 hónapról szóló kimutatást, és akkor visszatérünk a konyha ügyére.
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
Én azért kértem a térítési díj emelést, mert meg van határozva hányszor kell gyümölcsöt, zöldséget
adni, ez nagyobb költség, és 2010-től nem volt emelés.
Bódi Elek képviselő:
A cukor és minden más ugyan annyiba kerül nektek is mint másnak. Van ahol 185 Ft-ból hozzák ki
ugyanazt, mint ti.
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
Ópályiban is megtermeli az önkormányzat a krumplit, és az nem kerül pénzbe.
Kovács Gábor polgármester:
Annak is van költsége, és lehet, hogy még több is lesz, mintha megvennénk.
Bódi Elek képviselő:

A konyha ügye visszatérő probléma, annak idején Fonalkával is ezt veséztük. ez egy feneketlen kút.
Mennyibe kerül egy menza ebéd?
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
Nincs menza.
Bódi Elek képviselő:
Egy felnőtt ebéd mennyibe kerül?
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
467 Ft/adag.
Bódi Elek képviselő:
Az iskolás és az óvodás gyereknek a tízórai, ebéd és uzsonna mennyi?
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
Az iskolás gyerekeknek 361 Ft/adag, az óvodásoknak 304 Ft/ adag az ár.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Elek forszírozod az óvoda költségét, de most is elfogadtatok 5 %-os emelést a bérnél.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Más is megkapta, nem csak aki a tálalásnál van, de ha gondolod visszafizetjük.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ildikóval kapcsolatban, ha már van segítője, tudnak-e adatokat, és mennyire naprakészek. A
költségvetéskor nem tudott az előző évről adatot mondani, ezért nem volt mihez viszonyítanunk.
Kovács Gábor polgármester:
Most csinálják a beszámolót, és a költségvetést előbb el kell fogadni, mint ahogy lezárják az előző
évet.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ha jól tudom, máshol is az előző ¾ éves költségvetésből készítik.
Kovács Gábor polgármester:
Ildikótól elkérheted az adatokat, bármikor bemehetsz hozzá.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Én nem úgy látom, hogy tudna segíteni. Úgy döntöttünk, hogy nem láttunk semmit az előző évről.
Bódi Elek képviselő:
Nem voltál itt a költségvetéskor, és úgy látom, hogy mindjárt kérdőre vonsz, hogy miért adtunk 5 %ot.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Tájékoztatni kellett volna erről a lépésről. Év végén elutasítottátok a konyhai dolgozók kérelmét a
jutalom ügyében, most meg adtok a másiknak.
Bódi Elek képviselő:
Igen, nem szavaztuk meg a prémiumot nekik decemberben.
Elismerjük a munkájukat, ehhez 5 %-kal tudtunk hozzájárulni, ezt megkapta minden dolgozó. Ha a – 5
millió Ft nem lesz meg, én leszek az első, aki azt mondja adjuk oda, de ha nem akkor nem fogom
megszavazni. A lakosság azért tett ide minket, mint képviselő testületi tagokat, hogy az önkormányzat
dolgait próbáljuk helyes mederbe terelni.

Kovács Gábor polgármester:
Macus, a jegyzőkönyvek fent vannak a honlapon is, az adatok nektek nyilvánosak, be tudsz jönni a
hivatalba, utána tudsz nézni, erre lehetőséged van.
Bódi Elek képviselő:
Visszautasítom az Ildikót ért kritikákat, mindig készségesen áll rendelkezésre. Ildikóval szemben
maximális a bizalom, ne kritizáld a munkáját.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az én véleményemet, hadd döntsem el már én.
Drabik Csabáné óvodavezető:
Visszatérve az Ági béremelésére, neki alapfokú képesítése van, a besorolási bér 101.000 Ft, de
helyette 122.000 Ft-ra lett kiegészítve a bére, azt hittem, hogy őneki nem kell még az 5 %-os emelést
is adni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Akkor Edinának azért jár mert én itt vagyok? Arról volt szó mind a két dolgozónak benne van az 5 %.
Drabik Csabáné óvodavezető:
Tudjuk korrigálni a bért, dönteni kell.
Igazatok van, ha lesz adat a konyháról, össze fogjuk tudni hasonlítani az előző évvel. Igazad van Elek,
a fa is pénzbe kerül.
Azt hallottam, hogy aláírást gyűjtenek a faluban a konyháért.
Elek, azt, hogy nem szavaztad meg a jubileumi jutalmat, ez nem kompetenciád, erről nem kell
szavaznotok, nem kell erről a testületnek dönteni.
Áginak a besorolási bérére, vagy a 122.000 Ft-ra kell adni az 5 %-ot? Ezt tisztázni kell.
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
Áginak 8 osztállyal 122.000 Ft a bére, erre jön az 5 %, nekem ugyanannyi középfokú végzettséggel.
Én felelősségteljes munkát végzek, ő pedig tálal. Ezt nem tartom igazságosnak.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Igen, ez a magyar mentalitás.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Itt az a gond, hogy egy élelmezésvezető annyit keres, mint egy tálaló.
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
Én ezt egyáltalán nem tartom logikusnak, én ezt sérelmezem.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mi sem értjük a logikát, hogy kinek nagy biznisz ez a konyha.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az, hogy 8 főnek megszűnik a munkahelye, az nem gond? Cél neked, hogy bezárják a konyhát?
Ferenczi Zoltán képviselő:
Nem.
Drabik Csabáné óvodavezető:
Tavaly is ennyire volt tervezve a konyha, akkor nem volt ilyen vita. Most kell év elején túltervezni. Ha
Ildikó behozza a 3 hónap kimutatását, lehet látni a teljes felhasználást.

Kovács Gábor polgármester:
Az állam megadja a normatívát, ezt a betervezettet megkapjuk. Ha pontosan van betervezve, és mégis
több a felhasználás, akkor a különbözetet saját zsebből kell fizetni. Amit mégsem használunk fel, azt
vissza kell fizetni. Hála Istennek, most is vissza kell fizetnünk, és nem nekünk kellett kipótolni.
Drabik Csabáné óvodavezető:
Engem úgy tanított a vezetőm, hogy tervezd túl egy kicsit. Mindig így volt tervezve, de soha nem
mentünk túl. Használjuk az állam pénzét, és ha nem használjuk fel, visszafizetjük. Ez mindig így volt.
Bódi Elek képviselő:
Gabriella nyugtassátok meg a dolgozókat, nem zárjuk be a konyhát, ott lesz a munkahelyük, csak azt
kell megnézni, hogy hogyan lenne jobb.
Kovács Gábor polgármester:
Ha Ildikóék kiszámolják, akkor lehet megnézni, hogy mennyi a tényleges költség és a felhasználás.
Drabik Csabáné óvodavezető:
A gázüst nagyon rossz állapotban van.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mennyibe lenne?
Kovács Gábor polgármester:
10 millió Ft-ba. Reméljük lesz rá pályázat, és meg tudjuk venni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az is előny lenne, ha a fogyasztásmérők külön lennének.
Drabik Csabáné óvodavezető:
Igen.
Az étel átszállítását is meg fog kelleni oldani, ha a KLIK megváltoztatja a munkarendet. Dienes Gyula
egyedül nem fogja tudni átvinni. Szerintem Balázs fog tudni segíteni, meg lehetne vele beszélni.
Kovács Gábor polgármester:
Várjuk meg, hogy mit mond a KLIK. Az étkeztetés a mi feladatunk, hozzánk tartozik, nekünk kell
megoldani.
Bódi Elek képviselő:
Balázs hosszú távra van felvéve, lehet rá számítani.
Kovács Gábor polgármester:
Gabriella, kérlek mondj egy pár szót az óvodai férőhely bővítése pályázatról, mond el a véleményedet,
javaslatodat.
Drabik Csabáné óvodavezető:
100 férőhelyes az óvoda, 25 fő lehet egy csoportban, ezzel szemben 113-118 fő van egy csoportban.
Célszerű lenne bővíteni, 0 Ft-ba kerülne. Van egy helyiség, amelyet ki lehetne alakítani, ez csak belső
átalakítás lenne. A gyerekszületéseknek utána néztem az elkövetkező években is várható a magas
gyereklétszám.
Kovács Gábor polgármester:
Működő óvodán belül lenne kialakítva, 5 főre kell egy WC, és vizesblokkot kell kialakítani.
Bódi Elek képviselő:
Ha 0 Ft-tal van, miért nem lehet beadni?

Kovács Gábor polgármester:
Megbeszéljük a napirenden belül. Gabriella és Éva köszönöm a részvételt.
Drabik Csabáné és Ferenczi Mihályné elhagyja az üléstermet.
Tárgy /2.tsp/ Dr. Sarka Attila ügyvéd tájékoztatója az E-Star ügyéről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Megkérem Dr. Sarka Attila ügyvéd urat, tájékoztassa a képviselő testületet az E-Star ellen folyó
bírósági per állásáról.
Dr. Sarka Attila ügyvéd:
Köszöntöm a tisztelt képviselő testületi tagokat. A per ismert mindenki előtt. A vita azon folyt, hogy
milyen mértékben lett tájékoztatva az önkormányzat a szerződésben foglaltakról. Amikor beszállt a
KLIK örültünk, hogy átvállalja a kazán megváltási árát. Mi megírtuk, hogy ezt elfogadjuk, de aztán a
KLIK kitáncolt. Amennyiben sikerült az NFI-t meggyőzni, akkor III. rendű alperesként bevonja a
KLIK-et. Csütörtökön lesz a következő tárgyalás, de eddig nem kapta meg a KLIK az értesítést, így
nem tudjuk miért nem hívták be. Amikor az ajánlatot tette az NFI, két alternatívát kínált. Az ajánlatban
gázóra alapdíj, a szerződésben gáz alapdíj volt írva, és ezt követően bejött az inflációkövetés. A
kérdés, hogy jó erkölcsbe ütközik-e a gázár alapdíj. Csütörtökön kiderül, hogy a KLIK-et beperesítette a felperes, vagy nem. A bírónő szeretné a megegyezést a felek között. a a KLIK-el nem tudunk
megegyezni, nem vagyunk sokkal előrébb. A bizonyítási eljárást már lefolytatták. Itt tartunk most.
Bódi Elek képviselő:
Ebben az évben lehet végleges döntés?
Dr. Sarka Attila ügyvéd:
Első fokon lehet. Ezt a bírósági ügyet már 2012-ben elkezdtük, azóta folyik a per.
Kovács Gábor polgármester:
Köszönjük a tájékoztatás ügyvéd úrnak.
Dr. Sarka Attila ügyvéd elhagyja az üléstermet.
Tárgy /3.tsp/ Óvodai férőhely bővítési pályázat
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A pályázatot elektronikusan kell benyújtani. Gabriella elmondta, hogy van helyiség, ami a bővítésre
alkalmas. Célszerű beadni ezt a pályázatot.
Fekete László képviselő:
Nem kell akkor több óvónő? A bér és járulék több költség lesz.
Kovács Gábor polgármester:
Gyereklétszám alapján van előírva, hogy hány óvónő kell.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ha még egy csoport lesz, az óvónőre fog adni pénzt az állam?
Kovás Gábor polgármester:
Létszám függően kapjuk meg, megkérdezem Ildikót. A pályázatnál van önrész, az adóerő képesség
függvényében 5 %.

Ferenczi Zoltán képviselő:
Milyen beruházás lenne költség szempontjából? Utólag kapjuk meg a pénzt?
Kovács Gábor polgármester:
Szerintem 10 millió Ft körüli lenne a beruházás. Költségvetési támogatásként van a pályázati összeg.
Támogatói okirat aláírását követően utalják a támogatási összeget.
Szerintem meg kell nézetni, csináljanak költségvetést és annak függvényében döntsünk. A jövő héten
úgyis kell rendkívüli ülést összehívni, és akkor döntünk.
Tárgy /4.tsp/ Együttműködési Keret megállapodás (GlaxoSmithKline Unlimited)
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Együttműködési megállapodást kell kötnünk. Egy normális sószoba 1 millió Ft-nál kezdődik. A cég
300.000 Ft-tal támogatná a sószoba kialakítását. Kitaláltak dolgokat, hogy mivel lehetne ezt az
összeget növelni. A Dobszóban megjelentettük a cikket, felajánlottuk a segítséget, de azt nem, hogy
kiegészítjük 1 millió Ft-ra a 300.000 Ft-ot. Az óvodán belül valósulna meg, mivel az óvodások nagy
része roma. Ez csak egy együttműködési megállapodás.
Bódi Elek képviselő:
Nekünk nincs semmilyen anyagi kötelezettségünk az együttműködési megállapodás aláírásával?
Kovács Gábor polgármester:
Nincs.
Javaslom az együttműködési megállapodás elfogadását, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
26/2015. (III.10.) KT. számú határozata
Együttműködési Keret megállapodásról (GlaxoSmithKline Unlimited)
A képviselő testület
Elfogadja a GlaxoSmithKline Unlimited által támogatott Együtt a jobb
egészségért: értünk, velünk; Roma közösségek egészségfejlesztése Kelet-Közép
Európában című projektben való együttműködést.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tárgy /5.tsp/ A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Előadó: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Megbeszéltünk, hogy leülünk és átnézzük a kérelmeteket. Megkérem Váradi Antalt a CNÖ elnökét,
hogy tájékoztassa a képviselő testületet a kérelemről.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Tisztelettel köszöntök mindenki. Hirtelen szedtük össze a gondolatainkat. Amit leírtunk:

A költségvetést szeretném felhozni, tudom hogy bajban van a nagy önkormányzat is. Jár nekünk a
kisebbségnek valamennyi pénz. Ezt az előző testület szépen zsebre tette. Mi arra gondoltunk, hogyha
meg van, had gyarapodjon. Misi ezt ki szerette volna venni tiszteletdíjra, de mi ehhez nem járultunk
hozzá. Tenni akarunk a cigányságért. Szeretném Önöket kérni, hogy támogassanak bennünket. El is
tudom mondani, hogy mire kellene, mit szeretnénk elérni. Műveltségre, tanulásra nem jut a
kisebbségnek. Nem készpénzben kell nekünk a támogatás, hanem pl. segélyszállítmánynál fuvardíjra,
vagy rendezvények szervezéséhez kellene. Nehéz sorban vannak a cigányok. Nehéz elhelyezkedni,
nincs munka. Erre szeretnénk kérni a véleményüket.
Kovács Gábor polgármester:
Fuvardíjhoz támogatás: ha te tudsz ilyet rendezni a kisebbségi önkormányzaton keresztül, akkor gyere
ide a testülethez és a konkrétumokról fogunk tudni beszélni.
Események, rendezvények: Dicséretes amit elindítottál. Tervezted, hogy körbejárjátok a települést, de
a nyakába teszed mindenkinek, hogy ki mit csinál, de ez így nem megy.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
A rendezvény a feladatalapú támogatáshoz kell. Én nem megyek senkihez sem, hogy adjanak 5-10-1520 ezer Ft-ot. Igaza van polgármester úrnak, konkrétumok kellenek. Én kunyerálni, könyörögni nem
fogok. Az a baj, hogy még nincs meg a pénz. Nem akarok úgy csinálni, mint az elődöm.
Kovács Gábor polgármester:
Milyen tevékenységet tudna koordinálni a kisebbségi önkormányzat, mibe tudná bevonni a
kisebbséget, milyen bevételre tennétek szert?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Van-e tervben valami?
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Földet szeretnénk, és ott uborkát termeszteni, azt megvenné az önkormányzat.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az önkormányzat földet nem tud adni, mi is bérelünk.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Krumplit is termeszthetnénk és az önkormányzat megvenné a konyhára.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Meg lehet-e venni a konyhára tőlük, amit termelnek?
Kovács Gábor polgármester:
Szerintem meg lehet oldani. Ha ez elindul, és nem úgy fogtok hozzáállni, ahogy kellene, akkor nem áll
mellétek az önkormányzat.
Bódi Elek képviselő:
Közületek is, a romaság 90 %-ának ott van a kertje, azokat össze kell írni és megművelhetitek. Van
Nagydoboson felvásárló cég, az odaadja az alapanyagokat, és uborkában fog kelleni ezeket törleszteni.
Fel kell vele venni a kapcsolatot, és termeltetési szerződést kell kötni. Az önkormányzat a kertek
szántásában tud segíteni. Az önkormányzat nem felvásárló cég. Nem szabad túlzásba vinni, van egy
határ. Kicsiről induljatok.
Kovács Gábor polgármester:
Hogy gondoltátok ki fogja művelni az uborkát?

Váradi Antal CNÖ elnöke:
A 25 év alattiakat akarjuk bevonni, mivel ők nem jöhetnek közmunkára, és az uborkából fizetnénk ki
őket.
Kovács Gábor polgármester:
Pénz ott előre nem lesz.
Bódi Elek képviselő:
Az állam nem fog elfelejtkezni a 25 év alattiakról. Minden tiszteletem a tietek, hogy megpróbáltok egy
irányban elindulni.
Április 15-ig megkapjátok a normatívát. Az iroda kérdést most nem lehet megoldani, fel lett ajánlva,
hogy itt végezhetitek a munkátokat. Elindult a roma nők irányában spirál beszerzésére. Mennyivel
járul ehhez a CNÖ? Vagy tetűpor vásárlásához. Ezeket is írjátok le a programotokban. Jön a ballagó,
az iskolások nagy része roma, ehhez mivel járultok hozzá? Az is jó pont, ha ehhez hozzájárulsz.
Programot akkor kell csinálni, ha van miből. Nem kell sietni.
Gyula, te mikor tettél esküt?
Jóni Gyula CNÖ tag:
Még nem tettem.
Bódi Elek képviselő:
Ahhoz, hogy hivatalosan működjetek, le kell tenni az esküt.
Köszönöm, röviden ennyit akartam mondani.
Kovács Gábor polgármester:
Iroda. Milyen időpontban állapodtunk meg, hogy használjátok az irodát a hivatalban?
Váradi Antal CNÖ elnök:
Ma e-mailben el kellett küldeni egy anyagot a közúthoz. Időpontban nem állapodtunk meg. Hogy néz
az ki, hogy 4 órát itt töltünk, mikor a dolgozó itt van?
Kovács Gábor polgármester:
Azért kérdezem milyen időpontban állapodtunk meg, mert Judit ma hívott, hogy nem tud dolgozni
tőletek. Ez itt munkahely, minden gépen olyan adatok vannak, amelyek nem lehet megnézni.
Mindenki tájékoztatva lesz, hogy melyik napon, milyen időszakban lesz fogadóóra a kisebbségnek.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Nem hiszem, hogy az iskolában nincs egy helyiség, mely alkalmas lenne a kisebbségnek irodának.
Kovács Gábor polgármester:
Az iskola fenntartója a KLIK, nem mi, ezt nem lehet ott megoldani.
Váradi Antal CNÖ elnök:
Nekünk a régi épület is jó lenne, ha felújítanánk. Ha e-mailt kell küldeni, tudnánk segíteni.
Kovács Gábor polgármester:
Ezt eddig is megoldottuk, bármikor jöttetek segítettünk.
Váradi Antal CNÖ elnök:
Máshova, ha elmegyünk, van a kisebbségnek helyiség, nekünk nincs. Jó lesz az a helyiség, ami eddig
volt a kisebbségi iroda, meg kell csak csinálni.
Kovács Gábor polgármester:
Nem kell elfelejtkezni, hogy a felhalmozódott tartozást, a 270.000 Ft-ot is mi fizettük ki a kisebbség
helyett.

Megnézem azt a helyiséget, de annak lesznek költségei.
Bódi Elek képviselő:
Jön a jó idő, nem fog kelleni fűteni. Ügyfélfogadás szempontjából jobb lesz, ha külön lesztek.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A szabályokat be kell tartani, meg kell szokni a kisebbségnek az ügyfélfogadás rendjét, hozzá kell őket
szoktatni.
Váradi Antal CNÖ elnök:
Ha irodát nyitnak nekünk, az önkormányzatnak is könnyebb lesz.
A 100.000 Ft-ot nem mi vettük fel, hanem az előző csapat, de ezt át kellett vennünk. Mi úgy
gondoltuk, hogy évente 20.000 Ft-tal visszafizetnénk.
Kovács Gábor polgármester:
Egy feltétellel mennék bele, de erről a képviselő testület dönt, ha megkapjátok a költségvetést a 20.000
Ft-ot befizetitek, de ha úgy látjuk, hogy nem dolgoztok, nincs eredmény, akkor a 80.000 Ft-ot egyben
kérjük.
Bódi Elek képviselő:
Ebben az évben nem kétszer kaptok pénzt?
Dr. Horváth László jegyző:
Az előleget április 15-ig utalják, és augusztus 15-ig a feladatalapú támogatást, erre vagy kapnak, vagy
nem.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A feladatalapúnál mi az, amire kapna pontot? Segítsünk nekik ebben.
Dr. Horváth László jegyző:
Kultúra stb, le van írva mire kapnak pontot.
Kovás Gábor polgármester:
Ha megszerveztek valamit, felelősséget kell érte vállalni. Ha segítünk, vállaljatok felelősséget az
eszközökért, és azért is ha baj van. Olyanban kell gondolkodni, amibe nem kell pénzt befektetni, át
kell ezt nektek jól gondolni. A mi időnkben is szerveztek olyan játékokat, amelyek nem kerültek
pénzbe.
Váradi Antal CNÖ elnök:
Kosarat is szeretnénk fonni, vannak ötleteink, de nehéz megvalósítani.
Bódi Elek képviselő:
Meg fog az valósulni, csak később is oda kell állni. Nem rögtön kell mindent megcsinálni, van rá
időtök.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Türelem kell, és menni fog.
Váradi Antal CNÖ elnök:
Meg kell tanulnunk, hogyan kell a dolgokat csinálni. Reméljük menni fog.

Kovás Gábor polgármester:
Itt volt a GSK gyógyszergyártó cég. Titeket akart megkérdezni, hogy azt a kis pénzt ami van, mire
használják fel, milyen egészségügyi problémákra tudnak megoldást találni. De nem voltatok benne
partnerek, nem jöttetek el. Akik ott voltak, azok a só szobát támogatták.
Váradi Antal CNÖ elnök:
Fel ment 3 cigány és ők döntöttek? Nem só szobát kellene csinálni, hanem egy szállítmány csirkét
kellene hozni és szétosztani a cigányok között.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ha egészségügyi célokra adják a támogatást, azt nem lehet csirkére felhasználni. Ezt meg kell
tanulnotok.
Kovás Gábor polgármester:
Térjünk vissza a kérelmetekre.
A helyiséget megnézzük, és azt is, hogy milyen eszközök kellenek, de meg kell nézni, hogy a régiek
hol vannak.
Bódi Elek képviselő:
Az előző kisebbségi önkormányzat kapott gépet, nem is egyet.
Az ügyfélfogadást tartsátok és tartassátok be. Az uborkához a szerződést kössétek meg az input
anyagok miatt.
Anti, nektek mindenkit képviselni kell, nem csak azt, aki rátok szavazott. Ezt szem előtt kell tartani.
Kovács Gábor polgármester:
Kicsiben kell gondolkodni az uborkában is, és ha menni fog, akkor lehet nagyobb területen termelni.
Váradi Antal CNÖ elnök:
A közmunkaprogrammal kapcsolatban szeretnék szólni. Tudjuk, hogy semmi szavazatunk nincs
benne, hogy kit vesznek fel, de a nagycsaládosokra figyelni kellene, legalább egy embert be kelleni
tenni a családból. Nagyon sokan megállítanak, hogy őket miért nem vették fel.
Bódi Elek képviselő:
Meg fognak ezután is állítani. Tudomásul kell venni, hogy mindenkit nem tudunk behívni. 5 %
beleszólást, javaslatot kértél a felvételbe. Leadtál egy listát, abból 40 % be lett írva. Sokan nem
dolgozni akarnak, hanem keresni. Ilyen nem lesz, meg kell szüntetni azt, hogy reggel aláírja a jelenlétit
és 9 órakor hazamegy. Ezt nem lehet csinálni. Aki ezt nem tartja be, azt el kell küldeni.
Váradi Antal CNÖ elnök:
Októbertől dolgozok itt, volt olyan, aki a hátam mögött mondta, hogy elmentem, de ott voltam és
dolgoztam, szembe kell állítani velem azt, aki ezt mondta.
Kovács Gábor polgármester:
Van-e még kérdésetek? Amennyiben nincs, köszönjük, hogy eljöttetek.
A CNÖ elhagyja az üléstermet.

Tárgy /6.tsp/ Egyebek
Kovács Gábor polgármester:
Köveshegyiné Tünde kérelmezte, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben adjuk az útiköltség
térítést. Javaslom, hogy ugyanúgy kapja, mint ahogy eddig kapta.

Ferenczi Zoltán képviselő:
Támogatom, adjuk.
Kovács Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, aki egyetért Köveshegyi Tiborné kérelmének támogatásával,
kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
27/2015. (III.10.) KT. számú határozata
Köveshegyi Tiborné kérelméről
A képviselő testület
Köveshegyi Tiborné Családgondozó részére 2015. évre 200.000 Ft utazási
költségtérítést szavaz meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Kovács Gábor polgármester:
Van 2 út, amelyik az önkormányzat tulajdonában van. Az egyik itt a Polgármesteri Hivatal mellett
van, a másik pedig a Fő út innentől a település végéig Vitka felé. Ez a két út menne át a KÖZÚT
tulajdonába, cserébe az önkormányzat tulajdonába jönne át a Nyírparasznyai út.
Fekete László képviselő:
Ha a mi tulajdonunkba van a Fő út ezen szakasza, akkor nem kell engedély a buszmegállók építéséhez.
Kovács Gábor polgármester:
Ha tényleg így van, akkor mielőtt átadjuk a tulajdonjogot, megcsináltatjuk a buszmegállókat. A
fenntartás és a karbantartás viszont a Közúté jelenleg is. Varga Miklós beadott egy kérelmet KKKhoz, hogy neki kellene a Nyírparasznyai út, mivel ő azt karbantartja. Ők inkább a mi tulajdonunkba
adnák. A mai napig sok út van, ami a Petőfi Mgtsz nevén van, idővel ezeket is rendezni kell.
Javaslom járuljunk hozzá, hogy ezt a két utat átadjuk a Közútnak, ők pedig a Nyírparasznyai utat
átadják a mi tulajdonunkba.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
28/2015. (III.10.) KT. számú határozata
Tulajdonviszonyok rendezéséről
A képviselő testület
Hozzájárul a Nagydobos 396, 0126 és a 640 hrsz. alatti utak tulajdonviszonyának
rendezéséhez a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A kőtörést megcsinálták, 702 m3 lett + 400 m3 föld és vas. Ez nagyobb költség, mint amire
számítottunk javaslom, adjunk el belőle.
Bódi Elek képviselő:
Mennyiért lehet eladni?
Kovács Gábor polgármester:
2000 Ft + ÁFA áron, 200 m3-t el lehetne adni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Én nem adnék el belőle.
Kovács Gábor polgármester:
Én azért mondtam, hogy adjunk el belőle, mert így a kőtörés költsége 1,8 millió Ft-ba kerül több mint
a tervezett összeg.
Bódi Elek képviselő:
Én azért gondolok 200 m3 eladására, mert ebből meg lehetne venni azt ami az utak tetejére fog kelleni.
A Jókai utcát el is lehetne kezdeni megcsinálni, az apró 0,25-ös követ meg lehetne venni.
Kovács Gábor polgármester:
Döntsük el, hogy adjunk-e el belőle.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Eladjuk a követ, és még kellene nekünk is, hiszen van olyan út, amelyre fel lehet használni. Nem
javaslom az eladást.
Kovács Gábor polgármester:
Igen, a Petőfi utcára, is jó lenne, és a József A. köznél is, hogy ne hordják fel a munkagépek a sarat.
Döntsetek, hogy mi legyen vele, én utána járok, hogy mennyiért lehetne eladni. Visszatérünk rá.
Útbordák kialakítása az iskolánál és az óvodánál. Kétféle árajánlatot kértünk Elekkel. Én 4 m x 3 m-es
emelkedőre kértem, a kettő költsége 400.000 Ft.
Bódi Elek képviselő:
A fekvő rendőr 200.000 Ft 2 db, szerintem ennél is le fognak lassítani.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Maradjunk az olcsóbb verziónál, a célnak az is megfelel.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy két sebességcsökkentő bordát (fekvőrendőrt) elhelyezzünk 200.000 Ft
értékben, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
29/2015. (III.10.) KT. számú határozata

Sebességcsökkentő borda létesítéséről
A képviselő testület
200.000 Ft értékben két sebességcsökkentő bordának az elhelyezését támogatja a
köznevelési intézményeknél.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Közmunkaprogramban jóváhagyták a gallybálázó beszerzését. Három hét a szállítási idő a 10 % előleg
befizetésétől számítva. Szeretném azt, ha megelőlegeznénk a 600.000 Ft-ot a munkaügyi központ
utalásáig, hátha még most tavasszal tudunk vele dolgozni.
Bódi Elek képviselő:
Meg lehet előlegezni, hiszen jön vissza a pénz.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a bálázó megrendeléséhez a 10 %-ot, 600.000 Ft-ot megelőlegezzük, kérem
szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
30/2015. (III.10.) KT. számú határozata
Gallybálázó vételárának megelőlegezéséről
A képviselő testület
Engedélyezi, hogy 600.000 Ft előleget kifizessenek a gallybálázó gép vételárából.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Székelyné Mester Mária képviselő:
Kállai Anikó beszélt-e veled polgármester, az anyukájának kellene 10-12 kocka kőlap.
Kovács Gábor polgármester:
El kell döntenünk, hogy mit kezdjünk azzal a kőlapokkal.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az iskolaudvarra nem kell? Arról volt szó, hogy oda lesz lerakva.
Kovács Gábor polgármester:
Megnéztem, kellene egy sóderágy és szintkiegyenlítés ahhoz, hogy le lehessen rakni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az ovihoz, ahol bejárnak kocsival, oda nem lehetne lerakni?

Kovács Gábor polgármester:
Oda gyenge, nem bírja meg azt a terhelést.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az a baj, ha most adunk, más is fog jönni kérni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ez igaz. Megmondom, hogy nincs eldöntve a kőlapok sorsa.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Járdának nem lehet használni?
Kovács Gábor polgármester:
Szerintem lehet, csak az a baj, hogy a lerakott lapok 50 %-a törött.
Fazekas Sándor képviselő:
A vasúttól lejjebb nincs járda, ott nem lehet felhasználni?
Kovács Gábor polgármester:
Az a baj, hogy nincs hova kiépíteni a járdát, az egyik oldalon a mélyárok van, a másik oldalon pedig
nincs hely. De nem zárkózok el tőle, csak ki kell találni, hogy hol legyen.
Fekete László képviselő:
A cigányoknak a ruha a kerítésre van kiterítve, ez nagyon rontja a faluképet. Milyen véleménnyel van
az, aki átutazik a településen?
Bódi Elek képviselő:
Ilyenekre kellene figyelni a kisebbségi önkormányzatnak.
Fekete László képviselő:
A temető útnál a kisebbség felé a szántó területek is tele vannak dobálva szeméttel. Fel kell szedetni
velük. Van kuka, miért nem teszik bele. Utána a gazdát fogják megbüntetni. A árok is tele van
flakonokkal. Fel kell kamerázni azt a területet, és aki eldobálja és odahordja a szemetet meg kell
büntetni.
Kovács Gábor polgármester:
Az árokból is össze volt szedve többször a szemét, de sajnos újratermelődik. Gondoltam, hogy egy 4
m3-es fémkukát ki kellene helyezni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Azt a baj, hogy az pénzbe kerül nekünk.
Kovács Gábor polgármester:
Illegális szemétlerakók felszámolása pályázatban összeszedjük.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az állomásnál vannak lerakva betondarabok, csinálni kell vele valamit.
Kovács Gábor polgármester:
Meg fogom nézni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A Papp Feriék háza mögött is dzsungel van. Ki-é az a terület?

,Kovács Gábor polgármester:
Megnézzük, hogy kié az a terület, és megcsináljuk.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az önkormányzat tűzgyújtási rendeletét ki kellene helyezni, hogy a lakosság számára elérhető legyen.
Kovács Gábor polgármester:
Igen, ezt a rendeletet ki kell helyezni.
Fazekas Sándor képviselő:
Az urnafalból lesz valami ebben az évben?
Kovács Gábor polgármester:
Igen lesz, megcsináljuk.
Bódi Elek képviselő:
Ildikó azt mondta, hogy Edinának a határozatlan idejű munkaszerződésének semmi akadálya nincs.
Nem kellene változtatni a szerződésen?
Kovács Gábor polgármester:
Had kérdezzem meg, hogy meddig jár a járulékkedvezmény a foglalkoztatására.
Bódi Elek képviselő:
Szombaton este voltunk szolgálatban a polgárőrségnél, és a temető kapuja tárva-nyitva volt. A
cigányok kutyával mennek be és nagyon nagy kárt csinálnak. Van nyitvatartási idő, miért nem lehet
bezárni a kaput?
Kovács Gábor polgármester:
Van nyitvatartási idő a temetőn, a temetőgondnokot veszem elő ez ügyben.
Bódi Elek képviselő:
Meg fogom csinálni, hogy viszek egy láncot és lelakatolom.
Kovács Gábor polgármester:
A térfigyelővel kapcsolatban még próbaüzem van, az üzemeltetésre, vagy Mátészalkával, vagy
Vásárosnaménnyal kellene szerződést kötni.
Bódi Elek képviselő:
Közmunkás folyamatosan van. Miért nem lehet két temetőőrt alkalmazni ott? Ha járkálnának az is jó
dolog lenne.
Kovács Gábor polgármester:
Jó ötlet, de amikor közmunka van, folyamatosan dolgoznak a temetőn.
Bódi Elek képviselő:
Biztosan lenne két olyan megbízható ember, aki ezt a feladatot ellátná.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Gyuszinak nem kellene ott lenni?
Bódi Elek képviselő:
Beszélünk Gyusziról, de ott van a temetőn, ott van a sportnál, megy hétvégén, ha kell, és az ebédet is
hordja, ha szükség van rá. Van elég feladata. A temető környékén is rengeteg szemét van. Szerintem
lenne visszatartó ereje annak, ha két ember folyamatosan ott lenne a temetőn. A mezőőrőknek is van
visszatartó ereje, nincs annyi lopás.

Ferenczi Zoltán képviselő:
A nem gondozott sírokkal mi van?
Kovács Gábor polgármester:
A közmunkások megcsinálták tavaly is Törő Marika irányításával. Az idegenek is mondták, hogy
szépen rendben van a temető. Nem volt gondozatlan sír.
Indul a közmunka program szeretném, ha mindenki részt venne egy kicsit benne. 16-val kezdenek
dolgozni, úgy tervezem, hogy mindenkit behívnák egy időpontra, elmondanánk a szabályokat.
Megbeszéljük, hogy melyik napon legyen megtartva.
Fekete László képviselő:
Az előző ülésen szavaztunk egy dolgozóról, hogy legyen köztisztviselő. Nem volt meghatározva, hogy
meddig kell elvégeznie az iskolát, vagy jár-e az iskolába?
Kovács Gábor polgármester:
Jár, folyamatban van a vizsgája.
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja.
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