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1) Előterjesztés: Szociális nyári étkeztetés
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Nagydobos, 2015. május 17.

Kovács Gábor
polgármester

Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. május 5-én megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Bódi Elek képviselő
Fazekas Sándor képviselő
Ferenczi Zoltán képviselő
Fekete László képviselő
Giczei István képviselő
Székelyné Mester Mária képviselő
Dr. Horváth László jegyző

Meghívottak:

Gergely Lajos Szamosszeg község polgármestere
Giczei Istvánné igazgatónő
Drabik Csabáné óvodavezető
Köveshegyi Tiborné családgondozó
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető

Kovács Gábor polgármester köszönti
határozatképességet, az ülést megnyitja.

a

megjelenteket.

Számszerűen

megállapítja

a

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A képviselő testület Fazekas Sándor és Székelyné Mester Mária képviselőket jegyzőkönyv
hitelesítőnek kijelöli.
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
53/2015. (V. 05.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1) Előterjesztés: Szociális nyári étkeztetés
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Tárgy /1.tsp/ Szociális nyári étkeztetés
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Köszöntöm a képviselő testület tagjait, és külön köszöntöm a meghívott vendégeinket.
Van egy pályázat kiírva, nyári étkeztetés biztosítására. Településünk nem vett még részt benne, de
Szamosszeg község már két éve csinálja a nyári étkeztetést. Tudni kell róla, hogy a nyári időszakról
szól, önkormányzatok nyújthatják be, napi 440 Ft/fő a támogatás. Ha a rászoruló gyerekek 55 %-át
meg nem haladó létszámra adjuk be, akkor nincs önerő. Szabadidős tevékenységet is kell mellé
biztosítani. Nagyon sok papírmunkával jár, ezért ha úgy döntünk, hogy pályázunk, akkor kiosztjuk a
feladatokat. Megkérem Gergely Lajost, hogy a tapasztalataikat mondja el, így talán könnyebb lesz
döntenünk a pályázat beadását illetően. Szeretném az idei évtől igénybe venni, mivel nagyon sokan
lesznek bent közmunkán az érintett réteg szüleiből, és szerintem igényben kell venni, mivel hátrányos
helyzetű település vagyunk, és a későbbi időszakra is lehet, hogy hatással lesz. Átadom a szót
polgármester úrnak.
Gergely Lajos polgármester:
Mi is azért vágtunk bele, hogy ha halmozottan hátrányos település vagyunk, szerintünk részt kell venni
benne. Van, akinek rögeszméje, hogy éheznek a gyerekek. Most bizonyos szempontból könnyebb a
pályázat. Szamosszegen nincs gyerekéhezés, de azért pályázunk, hogy a szociális ellátást ne vonják
vissza. Rengeteg konfliktussal jár az ebédkiosztás, de ezeket le kell nyelni. Cürhődéssel jár. Amikor a
gyerekek az iskola tejet, gyümölcsöt rugdossák, nincs éhezés. Nincs más alternatíva, ha kell a szociális
normatíva, csinálni kell. Szamosszeg társadalmilag is elmaradott település, két 1-es vagyunk, így jóval
több pályázati lehetőség van. Röviden ennyit szerettem volna mondani róla, nem tudom, hogy
segítettem-e a döntéshozatalban.
Drabik Csabáné óvodavezető:
Szabadidős program is van nálatok?
Gergely Lajos polgármester:
Igen. Emellett van más tábor is, de ha abban a gyerekek étkeznek, ide a nyári étkeztetésbe arra az
időszakra más gyerekeket kell bevonni. A gyermekjólétisek ezt megoldották. Pedagógust nem tudtunk
ebbe a programba bevonni.
Drabik Csabáné óvodavezető:
A létszám kötött?
Gergely Lajos polgármester:
Igen.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Nagydobosan ez a pályázat 440 gyereket érint.
Bódi Elek képviselő:
Mennyibe kerül nekünk?
Gergely Lajos polgármester:
Semmibe, mivel 55 %-ra pályázunk, nem kell önerő.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Van 20 %, amit egyébre fordíthatnak a pályázók.
Gergely Lajos polgármester:
Mi ezt ételes vásárlására fordítottuk.

Bódi Elek képviselő:
A múltkor szavaztuk meg a nyári zárva tartást, akkor azt is át kell szervezni. Plusz munkával, plusz
feladattal jár.
Drabik Csabáné óvodavezető:
2 hét folyamatos szabadságot kell biztosítanom a dolgozóknak.
Gergely Lajos polgármester:
Nincs közmunkás a konyhán?
Drabik Csabáné óvodavezető:
De 2 fő van.
Bódi Elek képviselő:
Nálunk jobban élnek, mint Szamosszegen, chipes zacskóval van tele az út.
Giczeiné Képiró Éva igazgatónő:
Az általános iskolában az Erzsébet tábor folyamatosan fog menni a nyáron, akkor azzal lehet gond,
hogy kétféle étkezést nem lehet igénybe venni a gyerekeknek. akik itt részt fognak venni, azok nem
vehetik arra az időszakra igénybe a nyári étkeztetést. Nagyon sok magyar gyerek is hátrányos
helyzetű, ők is ebbe a körbe tartoznak.
Bódi Elek képviselő:
Nem vagyok rasszista, de az az egészben a dühítő, hogy most sem a magyar gyerekek részesülnek
benne. De a magyarok felügyeljenek rájuk, ők főzzenek, ők áldozzák fel a szabadságukat.
Giczeiné Képiró Éva igazgatónő:
Az iskolában szervezett táborban minden hétnek van egy maradandó értéke, nem kis pénz van benne.
Bódi Elek képviselő:
440 Ft a kaja, szerintem ez csak a nyersanyagot fedezi, a rezsit ki fedezi? Az önkormányzat. Szerintem
ezt közösen kell megbeszélnünk, az iskola, az óvoda, az önkormányzat, a gyermekjóléti szolgálat.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Puszira semmit sem kérhetsz.
Bódi Elek képviselő:
Ez plusz munka.
Kovács Gábor polgármester:
Ez a nyári étkeztetés csak úgy működik, ha egyöntetűen döntünk róla. Ezért hívtam ide mindenkit.
Megértek mindenkit, nem agitálok senkit sem, elmondtam az elején, hogy miért javaslom, de együtt
kell döntenünk.
Gergely Lajos polgármester:
Mi is gondolkodtunk rajta. Ha azt mondjuk, hogy nem azt jól meg kell gondolni, át lehet tolni a
baptistáknak, egyéb szervezeteknek.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az óvodás gyerek hogy oldja meg az étkezést, felhozza a szülő? Azt a két hónapot oldja meg a család.
Kapnak szociális tűzifát, szerintem ezzel lezárul a segítség.
Drabik Csabáné óvodavezető:
Reggel chipszel , energia itallal jönnek az óvodába, iskolába. Nem éheznek.

Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Nem tudom, hogy hogyan működne. Az ingyenes tankönyvvel is olyan gondok vannak, hogy nem jön
a szülő aláírni, 3-4 alkalommal is fel kell szólítanom. 40-45 gyerek van, akit gondoznom kell, én ezt
nem tudom bevállalni. Nagyon nagy munkával jár, figyelni kell, hogy két ingyenes étkezést nem lehet
igénybe venni. Szerintem előre fel kellett volna mérni az igényt.
Bódi Elek képviselő:
Szerinted hányan kérték volna? 440-en.
Giczeiné Képiró Éva igazgatónő:
Felülről is nézik ezeket a dolgokat, nem véletlenül jött felmérés, milyen az iskola kapcsolata az
önkormányzattal, van-e nyári étkeztetés.
Sajnos íróasztal mögött döntik el a dolgokat, nem tudják, hogy a valóságban mi van.
Kovács Gábor polgármester:
Szerintem zárjuk rövidre a témát, aki egyetért a nyári étkeztetés pályázat beadásával, kérem
szavazzon.
A képviselő testület 7 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
54/2015. (V. 05.) KT. számú határozata
A szociális nyári étkeztetésről
A képviselő testület
A szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázatot elutasítja.
Határidő: 2015. május 7.
Felelős: polgármester
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja.
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Székelyné Mester Mária
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