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Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. december 16-án
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
határozatképességet, az ülést megnyitja.

a

megjelenteket.

Számszerűen

megállapítja

a

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Dr. Horváth László jegyző:
Javaslom felvenni napirendi pontnak a társulási megállapodás módosítását, mivel a gyermekjóléti
szolgálat és családgondozással egyes települések kiléptek a kistérségből, ezért módosítani kell a
társulási megállapodást.
Napirend előtt lenne egy kérdésem. Történt egy megkeresés irányomba, a hivatali dolgozók
munkaköri leírását kérted el Macus, az lenne a kérdésünk, hogy miért, milyen célból?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Szerettem volna tudni, hogy kinek mi a feladata. Semmi hátsó szándék nem volt. De elkértem, mivel
vannak itt meghosszabbítással kapcsolatos előterjesztések.
Dr. Horváth László jegyző:
Globális volt a megkeresés. A munkaköri leírásokat január 1-vel frissíteni kell, mivel vannak olyan
feladatok, amelyek elkerültek az önkormányzattól, és vannak olyan új feladatok, amik nincsenek
benne.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Azt látom, hogy nem aktuálisak a munkaköri leírások, de legalább a régi neveket ki kellett volna
törölni belőle. Az ÁSZ vizsgálati jegyzőkönyv alapján is kellett volna újakat készíteni, és szerintem
mindenkinek aktuális munkaköri leírásnak kell lenni, ezek pedig 2011-esek.
Dr. Horváth László jegyző:
Aktualizálva lesz.
Bódi Elek képviselő:
Macus, eddig nem jutott eszedbe, hogy elkérd? Én nem vagyok munkajogász, de te lehet, jobban
tudod a dolgokat. Én azt szeretném, hogy legyél ilyen agilis az önkormányzat más területén is, és
legyen ott is minden betartva.
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Székelyné Mester Mária képviselő:
Mi az a másik oldal?
Bódi Elek képviselő:
Nem csak a polgármesteri hivatal van, vannak máshol is dolgozók.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az óvodára céloztál?
Bódi Elek képviselő:
Nem, más is tartozik az önkormányzathoz, nem csak az óvoda.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Annak fényében, hogy megfelelő döntést hozzunk, szerintem belenézhetek ezekbe az iratokba.
Kovács Gábor polgármester:
Az, hogy ki mit dolgozik az a ti érdeketek, hogy benne legyen a munkaköri leírásotokban. Ha valami
gond van, akkor az számít ami írásban le van rögzítve. Én leültetnétek benneteket, és megbeszélném,
hogy kinek mi a feladata, és az szerepelne benne. A munkaköri leírások, hogy aktuálisak legyenek, az
a ti érdeketek. Ha van új feladatotok, akkor szorgalmazzátok, hogy kerüljenek bele.
Bódi Elek képviselő:
Mindenkinek meg van a munkaköri leírása, de azon felül más feladatokat is el kell végezniük, amelyek
nem szerepelnek benne, és el is végzitek ezeket. Ez minden dolgozóra vonatkozik.
Kovács Gábor polgármester:
Igen, de a dolgozók érdeke, hogy aktuális legyen. Jegyző úr, ha leül veletek, akkor pontosítani kell a
munkaköri leírásokat. Mint kollektíva meg kell beszélni, így sokkal hatékonyabb lenne a munkátok.
Bőven van munka, folyamatosan változik minden.
Térjünk át a napirendekre.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mivel itt van a két hölgy, akinek az ügyét tárgyalni fogjuk, ezért javaslom, hogy vegyük őket a
napirend elejére.
Kovács Gábor polgármester:
Rendben, aki egyetért azzal, hogy 1. napirend Sajóné Jóni Edina munkaszerződésének hosszabbítását,
2. napirend László Viktória munkaszerződésének hosszabbítását tárgyaljuk, és ezt követően
változatlan sorrendben legyenek a napirendek, illetve az egyebek előtt új napirendnek a jegyző úr által
javasolt társulási megállapodás módosítását vegyük fel, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
166/2015. (XII.16.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről

A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
3

1) Előterjesztés: Jóni Edina munkaviszonyának hosszabbítása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2) Előterjesztés: László Viktória munkaviszonyának hosszabbítása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3) Előterjesztés: A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4) Előterjesztés: Joó László kérelme a Házasságkötő terem bérletére vonatkozóan
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5) Előterjesztés: A temetőrendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző (korábban megküldött anyag)
6) Előterjesztés: Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
7) Előterjesztés: Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
8) Egyebek

Tárgy /1.tsp/ Sajóné Jóni Edina munkaviszonyának hosszabbítása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovás Gábor polgármester:
6 órában van foglalkoztatva Sajóné Jóni Edina az iskolában a tálalókonyhán. Van-e kérdés, vélemény
a hosszabbításával kapcsolatban.
Edina után két évig járulék kedvezményt tudtunk igénybe venni.
Itt van Edina, kérdezem szeretnél-e elmondani valamit?
Sajóné Jóni Edina:
Most nem, meghallgatom a testület véleményét előbb.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Mennyi járulékot kell fizetni ezután?
Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos:
A teljes járulékot, mint bármelyik más dolgozó után, de eddig is jó volt a kedvezmény, melyet igénybe
tudtunk venni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Véglegesíteni kell ezután a szerződését úgy gondolom.
Kovács Gábor polgármester:
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Határozatlan idejű lesz. Szerintem tisztázzuk a határozatlan és a határozott idejű szerződés fogalmát.
Határozatlan idejű szerződésnél bármikor fel lehet mondani a szerződést. A határozott idejű szerződést
kétszer lehet meghosszabbítani, utána automatikusan határozatlan idejűvé válik.
Oda, abban a munkakörben egy emberre feltétlenül szükség van.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Igen, és van ott közmunkás is.
Sajóné Jóni Edina:
Igen, van közmunkás is, de kell is a 3 ember. Ugyan úgy kell ide is a közmunkás, mint a dajkák mellé
a 4 fő és a konyhára a 2 fő közmunkás.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nem tudod, hogy ők milyen munkát végeznek.
Sajóné Jóni Edina:
Te sem, hogy mi milyen munkát végzünk.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Konkrétan oda vannak felvéve a közmunkások?
Kovács Gábor polgármester:
Nem.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Hány közmunkás van az óvodában?
Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos:
2 fő a konyhán, 4 fő a dajkák mellé, és 1 fő karbantartó.
Bódi Elek képviselő:
Nekem ugyan az a véleményen az Edina munkájáról, munkaköréről, mint januárban. Szükség van az
Edina munkájára. Eddig senki sem vette észre, hogy nem kell oda az az egy fő? Dehogynem kell. Én
javaslom Edina szerződését meghosszabbítani határozatlan időre.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Én nem javaslom. Közmunkában lehet alkalmazni oda embert, meg lehet azzal oldani. Van panasz a
munkájára, én úgy tudom.
Sajóné Jóni Edina:
Honnan tudod, hogy végzem a munkámat, hiszen nem voltál át ellenőrizni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Hallottam, mondták többen is. Nem jársz be rendszeresen dolgozni, aztán úgy dolgozol, hogy a
füleden van folyamatosan a telefon, úgy nem lehet a munkát elvégezni.
Giczei István képviselő:
Én sem javaslom, probléma van a munkájával.
Ferenczi Zoltán képviselő:
És pedig?
Giczei István képviselő:
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Nagy szünetben nem volt hajlandó kiosztani a tízórait, és tiszteletlenül beszél a pedagógusokkal is, és
amikor az ÁNTSZ ott volt ellenőrizni, nem tudta megmondani azt sem, hogy mennyi tisztítószer kell a
vízbe.
Sajóné jóni Edina:
Ez az egész, csak Ferenczi Zoltán képviselő személye ellen irányul, nem a munkám ellen, így találsz
fogást rajta, fegyverként használsz fel vele szemben.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Igen, ez így van, így találok fogást. De az tiszteletlenség, hogy Zoli itt ül, és te ezzel visszaélsz.
Sajóné Jóni Edina:
Én nem élek vissza azzal, hogy Zoli itt ül, te élsz azzal vissza, hogy itt ülsz. Nem biztos, hogy igaz az,
amit hallasz, de látni nem látod. Van felettesem Gabriella és a polgármester. Egyiktől sem kaptam sem
szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetést. Ez az egész dolog csak személyeskedés. Fazekasné Ági a
korábbi évekbe sem egyedül végezte a munkáját, mindig két dolgozó volt. Én is jól végeztem a
munkámat, nem kaptam figyelmeztetést sem a főnököktől, sem az ÁNTSZ-től. Ha úgy gondolták,
hogy nem végzem el a feladatokat, akkor meg kellett volna beszélni a dolgokat, tájékoztatni kellett
volna róla. De nekem nem szólt senki sem.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Szóbeli figyelmeztetést biztosan kaptál Gabriellától.
Sajóné Jóni Edina:
Nem kaptam. A múltkori testületi ülés után is beszélgettem Gabriellával, de nem mondott ezekről a
dolgokról semmit sem.
Akárhogyan is dönt a képviselő testület az ügyemben, szeretném megköszönni, hogy alkalmaztak az
elmúlt két évben. Cáfolom azt, hogy nem végzem el a munkámat, nem beszélek tiszteletlenül a
pedagógusokkal. Ha nem hosszabbítják meg a szerződésemet és közmunkással fogják helyettesíteni a
munkámat, akkor is szükség van 3 emberre. A tárgyi feltételek sem 100 %-ban biztosítottak. Az
ebédeltetéshez szükség van 3 főre. Bárki bejöhet megnézheti, hogyan végzem a munkámat, hiszen
jogában áll.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ezek után gondolom senki nem lesz felvéve, 2 ember megoldja, és az óvodában sem kellenek a
közmunkások.
Kovács Gábor polgármester:
Hibásnak érzem magam ebben az ügyben. Volt olyan, hogy probléma volt Edina munkájával, Éva és
Gabriella is jelezte. Nem hívtam be az érintetteket, nem beszéltük meg a problémákat. Ezt most
pótoljuk. Nem hozunk most döntést az Edina ügyében. Holnap rendkívüli ülés keretében döntünk ez
ügyben. Most Macusnak kellett személyeskedni, ő mondta el a neki elmondott panaszokat. Holnap
elhívom Gabriellát, Évát és Edinát, hogy együtt beszéljük meg a dolgokat. 31-vel lejár a szerződés, és
15 nappal előtte értesíteni kell a munkavállalót a szerződése ügyében. Holnap a képviselő testületi
ülésen döntünk.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ennek nincs értelme. Hallottam én is dolgokat, hogy Edina szigorú a gyerekkel, de amikor annyi
gyerek ebédel egyszerre, fegyelmezni kell őket.
Macus, az óvoda utcája a legszemetesebb a faluban. Szóltál már ez egyben, jelezted már?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Igen szóltam, van közmunkás oda beosztva.
Kovács Gábor polgármester:
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Több közmunkás szedi folyamatosan a szemetet, de alighogy összeszedik újratermelődik.
Én azért szeretném, ha leülnénk megbeszélni. Más, ha az Edina személye és más, ha a munkája ellen
van kifogás. Én nem látom az Edina munkáját, nem tudom megítélni. Ezt az intézményvezetőkkel és
Edinával megbeszélem, és holnap döntést hozunk ez ügyben.
Tárgy /2.tsp/ László Viktória munkaviszonyának hosszabbítása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
László Viktória munkaszerződésének meghosszabbítási ügyét kell megtárgyalnunk. Nem értem, hogy
miért nem vettük őt úgy fel, hogy Mónika távollétéig legyen megkötve a szerződés.
Bódi Elek képviselő:
Szerintem ez nem vitás dolog, van egy státusz, melyet addig tölt be Viktória, amíg Mónika Gyesen
van.
Kovács Gábor polgármester:
Megkérdeztem Ildikót, mikor tervezi Mónika a visszajövetelét, és leghamarabb április 1-vel jön
vissza.
Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos:
Március 30-án lesz 3 éves a gyerek, nem tudom pontosan, hogy mennyi szabadság jár Mónikának, de
május 1-e inkább ez az időpont.
Kovács Gábor polgármester:
Egy hónap átfedés jó lenne, ha május 1-vel jön vissza Mónika dolgozni, akkor kell az 1 hónap a
munka átadására, ezért a május 31-ig javaslom meghosszabbítani a Viki szerződését.
Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos:
Ez meg is szokott lenni, az nem lehet, hogy egyik dolgozó megy, a másik jön. A munkát át kell adni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A továbbiakban nincs szükség a Viki munkájára?
Kovács Gábor polgármester:
Lenne, de attól függ, hogy mennyit ad majd a büdzsé.
Ő tisztába volt vele, hogy Mónika helyére jött a gyes idejére.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy a László Viktória
munkaszerződését 2016. május 31-ig hosszabbítsuk meg, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
167/2015. (XII.16.) KT. számú határozata
László Viktória munkaviszonyának hosszabbításáról
A képviselő testület
László Viktória munkaszerződését 2016. május 31-ig meghosszabbítja.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
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Kovács Gábor polgármester:
Ildikó számoljátok ki, hogy pontosan mennyi szabadság jár Mónikának, és így mikor jön vissza.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mivel gazdák nem fizetnek egy mezőőrt simán elengednék, és egy státuszt felvennék.
Tárgy /3.tsp/ Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A kérelemben foglaltak közül, amivel egyetértek az a fűtés.
Fekete László képviselő:
Heti 4 órában kell helyet biztosítani nekik, azt itt a hivatalban szerintem meg lehet oldani.
Kovács Gábor polgármester:
Meg kell nézni, hogy mi van itt napközben a hivatalban. A közmunka miatt állandó ügyfélforgalom
van, itt ember, ember hátán van. A munkavégzés ilyen körülmények között nagyon nehéz.
Fekete László képviselő:
Azt sem látom megoldásnak, hogy egész télen fűtsük nekik az irodát, az deficit. Tart egy titkárnőt
közmunkában, az sem kötelező, de azt is adtunk.
Kovács Gábor polgármester:
Szerintük semmit nem adunk a kisebbségi önkormányzatnak.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A titkárnőt kivesszük, és adunk fűtést.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mit csináljunk a kérelemmel? Ha nem adunk semmit, akkor nem kell közmunka, nem kell semmi.
Laci, hova teszed ide őket?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az sem állapot, hogy csak kér Anti, nem jár be dolgozni a közmunkában, és a hölgy sem csinál sok
mindent.
Kovács Gábor polgármester:
Teri, még a normálisabbak közé tartozik, ő sokkal értelmesebb.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ez borzasztó, hogy mindig csak kér.
Kovács Gábor polgármester:
Az ügyészséggel fenyegetett engem is.
Bódi Elek képviselő:
A közmunkába beleszólás, ez sem igaz, ők kérték, hogy 5 %-kal szóljanak bele és volt olyan, hogy 4550 %-ban beleszóltak.
Fazekas Sándor képviselő:
Még mindig az lenne a legjobb, ha egy héten egy napot fűtenénk az irodájukban, és WC-re átjönnének
ide.
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Kovács Gábor polgármester:
Gondoltam én is arra, hogy beteszünk egy kályhát, és 1-2 napot fűtűnk.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az óvodában nincs egy hely, ahova be lehet tenni a kisebbséget, hiszen ott a nagy óvoda.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A gyerekek miatt az óvodában be kell zárni az ajtót.
Fazekas Sándor képviselő:
Fűteni kell egy nap nekik.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Kértem már régebben, hogy a KLIK-től kérdezd meg, hogy adnának-e ott helyet a kisebbségi
önkormányzatnak.
Dr. Horváth László jegyző:
Írásban megkérdeztük, de még nem jött rá válasz.
Bódi Elek képviselő:
A házasságkötő terem nagy, ott is lehetne helyet adni.
Kovács Gábor polgármester:
Ott jelenleg is 8-10 fok van, sokba kerülne a gázfűtés.
Giczei István képviselő:
És ha itt a konyhában lennének?
Kovács Gábor polgármester:
Az a helyiség kell. Ha fát adunk az olcsóbb. Kért a padlóra linóleumot. Azzal mi legyen?
Bódi Elek képviselő:
A greslap nem lenne jó?
Kovács Gábor polgármester:
Nem akarunk sokat költeni rá.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mi van ott most?
Kovács Gábor polgármester:
Mozaik lap, laminált padlóval volt korábban lerakva, de az előző kisebbségi önkormányzat felszedte.
Javaslom, oldjuk meg, hogy kivezessük a füstjáratot, és vegyünk egy kályhát. Semmi képpen nem
akarom idehozni őket.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Közintézménynek számít, biztosan vannak előírások a kéménnyel kapcsolatban.
Kovács Gábor polgármester:
Van ott kémény, ezt megoldjuk. A kérelemben a nyomtatót is írja, azt kapta, nem újat, de működött.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A posta melletti épületben nincs a kisebbségnek hely?
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Székelyné Mester Mária képviselő:
Azaz épület a HIT Gyülekezeté.
Kovács Gábor polgármester:
És ha a Rigoly József házát megvennénk, helyrepofoznánk és odaadnánk nekik, a költségeit pedig
fizessék ők.
Bódi Elek képviselő:
Pénzért akkor is idejönnek. Most egyszerűbb egy kályhát venni, és leburkolni a helyiséget.
Kovács Gábor polgármester:
Akkor kapnak egy kályhát és burkolást.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A görög iskolában nincs nekik egy hely?
Kovás Gábor polgármester:
Ott van a kukorica, a hátsó részben rakattam egy cserépkályhát az asztalos munkához, a középső
részben az iskola dolgai vannak. Ott nem tudunk helyet adni.
Bódi Elek képviselő:
Ott nem jó helyen lennének.
Kovács Gábor polgármester:
29 ezer forintért van kályha, csövet nézek hozzá, és fát meg adunk.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Lett Anti tájékoztatva, hogy jöjjön az ülésre?
Dr. Horváth László jegyző:
Hétfőn kellett volna jönnie hozzám, de kedden jött, azt beszéltük meg, hogy délután visszajön, de nem
jött, nem tudtam neki szólni.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy megoldjuk a fűtést, veszünk egy kályhát, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
168/2015. (XII.16.) KT. számú határozata

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
A Képviselő Testület
A
Cigány
Nemzetiségi
Önkormányzat
részére
az
ügyfélfogadás
folyamatosságának biztosítására 1 kályhát fog beépíteni a nemzetiségi
önkormányzat irodahelyiségébe, és a törvényben meghatározott havi
ügyfélfogadási óraszám mértékéig biztosítja a tüzelőanyagot.
Határidő: folyamatos
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Felelős: polgármester
Tárgy /4.tsp/ Joó László kérelme a Házasságkötő terem bérletére vonatkozóan
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
december 31-re szeretnék elkérni a házasságkötő termet. Tavaly is odaadtuk, de milyen feltételekkel
is?
Bódi Elek képviselő:
Az arra a napra jutó rezsiköltséget kell megfizetni.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy odaadjuk Joó Lászlónak december 31-én a házasságkötő termet a rezsiköltség
megfizetésének ellenében, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
169/2015. (XII.16.) KT. számú határozata
Joó László kérelméről
A képviselő testület
Joó László kérelmének helyt ad, és a házasságkötő terem bérletéhez
2015.12.31-re hozzájárul. Bérleti díjként a rezsiköltség megfizetését kéri
ellentételezésként.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tárgy /5.tsp/ A temetőrendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző

Dr. Horváth László jegyző:
A múltkor kiküldtem a rendelet tervezetet, a sírhely megváltásról érdeklődtek, erre vonatkozó
szabályozás eddig nem volt. Lehet az is, hogy nem kell 25 évente megváltani, de lehet azt is hogy
fizetni kell.

Kovács Gábor polgármester:
25 évente újra kellene fizetni a sírhelyért. Jelenleg szerintem ez nem aktuális, bőven van sírhely,
hiszen 50 5-os telítettséget sem éri el a temető- Én nem támogatom, hogy a sírhely megváltásért fizetni
kelljen.
11

Székelyné Mester Mária képviselő:
Én sem támogatom.
Bódi Elek képviselő:
Én is egyetértek veled.
Dr. Horváth László jegyző:
Akkor csak egy határozatot hozunk erről, mely a rendelet melléklete lesz.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy 25 évente ne fizessenek a sírhely megváltásért a hozzátartozók, kérem
szavazzon.

A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
170/2015. (XII.16.) KT. számú határozata
A sírhelyek megváltásának díjáról
A képviselő testület
A Nagydobosi Köztemetőben lévő sírhelyek tekintetében a sírhely újraváltását
díjmentesen biztosítja a lakosság részére.
Határidő: azonnali
Felelős: polgármester

Tárgy /6.tsp/ Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Felhívott a belső ellenőr, ő tett javaslatot, hogy milyen ellenőrzés legyen. Ez az üzemanyag
felhasználásra, szabályszerűségére irányulna. Ezt a közmunkában is helyre kell tenni. A házipénztár
működésének ellenőrzését is javasolta. A szociális tevékenység működését én kértem hogy legyen
benne. A nyomtatványok a szabályoknak megfelelnek-e, és szabályosan van-e felhasználva a
támogatás. Ha gondoljátok elhívom a testületi ülésre, és kérdezhettek tőle, illetve javasolhattok is
területeket, amit ellenőrizzen.
Fekete László képviselő:
Traktorra, és mindenre vezetitek az üzemórát, az üzemanyag felhasználást?
Kovács Gábor polgármester:
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Most nem, de kell.
Dr. Horváth László jegyző:
A kisebbségi önkormányzatot nem ellenőrzi?
Kovács Gábor polgármester:
De, a házipénztárt a kisebbségre vonatkozóan ellenőrzi.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A szociális kérelmekben nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatnak, tudjuk, hogy férje vagy
élettársa van, és mégis egyedülállóként adja be. Ezt kellene kiküszöbölni.
Kovács Gábor polgármester:
Azért kell a szociális rendeletet úgy megalkotni, hogy ezt elkerüljük. Ezért is kértem a szociális
tevékenység átvizsgálását.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Három hónapja ígértétek, hogy kapunk a szociális bizottságtól egy anyagot, amit még a mai napig nem
kaptunk meg.
Kovács Gábor polgármester:
Ápolási díjra vonatkozott, amit Szamosszegtől kaptam. Átküldjük ezt az anyagot.
Van-e kérdés a belső ellenőrzési tervhez? Ha nincs, aki egyetért a tervezettel, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
171/2015. (XII.16.) KT. számú határozata
Belső ellenőrzési terv elfogadásáról

A képviselő testület
A 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet változatlan formában elfogadja az
alábbiak szerint.
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Ellenőrzendő

Az ellenőrzésre vonatkozó

folyamatok és

stratégia (ellenőrzés célja,

szervezeti

módszere, tárgya,

egységek

ellenőrzött időszak)

1.
Nagydobos
Község

Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatal

2.
Pénzkezelés
BankszámlaKisebbségi
Önkormányzat

Tárgy: UTÓVIZSGÁLAT
Üzemanyag igénylés, elszámolás
CÉL: Hivatali gépjármű, és saját
gépkocsi igénybevétele,
üzemanyag elszámolás ellenőrzése
MÓDSZER: Szabályozás,
Nyilvántartások, dokumentumok
vizsgálata
Ellenőrzött időszak: 2016. I.félév
Tárgy: A házipénztár működése
Cél: annak megállapítása, hogy a
házipénztár mőködése megfelelően

Kockázati tényező csoportok

szabályozottság hiánya
irányítási
végrehajtási
jogszabályi előírások figyelmen
kívül
hagyása

Nincs ellenőrzés

Szabályszerűségi
Pénzügyi ellenőrzés

Szabályszerűségi

Téves kifizetések

vizsgálata.

nem tesznek eleget határidőben

Ellenőrzött időszak: 2015. év

kötelezettségüknek

3.

Tárgy: Szociális tevékenység vizsgálata

Nagydobos

Cél: annak megállapítása, hogy a
szociális segélyek igénylése, kérelem,
egyéb dokumentumok, a jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e, a kérelmek elbí-

szabályozottság hiánya, rendelet
jogszabályi előírások figyelmen
kívül

Hivatal

15 revizori nap, 1 fő

Bankszámlavezetés
Módszer: Pénzkezelési Szabályzat
Jogkörök, hatáskörök gyakorlói

Önkormányzat
Polgármesteri

Erőforrásszükséglet

15 revizori nap, 1 fő

dokumentumok és nyilvántartások

Község

Az ellenőrzés
típusa

hagyása
kérelmek elbírálása
határidők betartása
jogszabályi előírások figyelmen
kívül

rálása, határozat, segély kifizetése
Módszer: kapcsolódó dokumentumok vizsgálata hagyása
Ellenőrzött időszak: 2015. II. félév
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Szabályszerűségi

15 revizori nap, 1 fő

Tárgy /7.tsp/ A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Dr. Horváth László jegyző:
A társulási megállapodás módosítását kell elfogadnunk, mivel a kistérségből Ópályi kilépett a
családsegítő szolgálattal és a házi segítségnyújtással, illetve a gyermekjóléti szolgálatból Ópályi Őr és
Nyírparasznya.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Polgármester szavazásra bocsájtja a megállapodás módosítását.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
172/2015. (XII.16.) KT. számú határozata
A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
Társult önkormányzati képviselő-testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Mötv.) 88. § (2) bekezdésére figyelemmel – mely szerint a
társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése
szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez
- Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 2015. szeptember
24. napján megkötött Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítják:
I.

Általános rendelkezések

A Társulási Megállapodás 2. pontjában a családsegítés alaptevékenység ellátási területéből Ópályi
település közigazgatási területe törlésre kerül.
A Társulási Megállapodás 2. pontjában a házi segítségnyújtás alaptevékenység ellátási területéből
Ópályi település közigazgatási területe törlésre kerül.
A Társulási Megállapodás 2. pontjában a gyermekjóléti szolgáltatások alaptevékenység az alábbi
mondattal egészül ki: Az egy szolgáltató keretében működtethető családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás a Gyvt. 39. §, a 40 § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdés szerinti általános
szolgáltatási feladatokat látja el. A társulás keretében működtetett család- és gyermekjóléti központ a
Gyvt. 40/A. §-ában meghatározott feladatokat látja el.
A Társulási Megállapodás 2. pontjában a gyermekjóléti szolgáltatások alaptevékenység „ellátási
terület” szövegrésze helyébe „a gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területe” szövegrész kerül. A
gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területéből Ópályi, Őr, Nyírparasznya települések közigazgatási
területe törlésre kerül.
A Társulási Megállapodás 2. pontjában a gyermekjóléti szolgáltatások alaptevékenység az alábbi
szövegrésszel egészül ki:
Család- és gyermekjóléti központ ellátási területe:
- Fábiánháza
- Fülpösdaróc
- Géberjén
- Györtelek
- Hodász
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- Jármi
- Kántorjánosi
- Kocsord
- Mátészalka
- Mérk
- Nagydobos
- Nagyecsed
- Nyírcsaholy
- Nyírkáta
- Nyírmeggyes
- Nyírparasznya
- Ópályi
- Ökörifülpös
- Őr
- Papos
- Rápolt
- Szamoskér
- Szamosszeg
- Tiborszállás
- Vaja
- Vállaj
települések közigazgatási területe.
A Társulási Megállapodás 2. pontjában a Bölcsődei ellátás alaptevékenység ellátási területéből Őr
település közigazgatási területe törlésre kerül.
A Társulási Megállapodás 2. pontja az alábbi kormányzati funkciókkal bővül:
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében.
A Társulási Megállapodás 3. pontjában az intézmény tekintetében az alapvető jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje alcím tartama az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény alapítására, átalakítására és megszűntetésére jogosult szerv a Társulás.
Az intézmény fenntartója a Társulás.
Az intézmény irányító szerve: a Társulási Tanács.
A Társulási Megállapodás 3.d) pontjában az „érdeklődők számára nyitva álló helyiségei” szövegrész
helyében az alábbi szöveg lép:
Ellátottak számára nyitva álló helyiségek:
A Társulási Megállapodás 3.d) pontjában az alábbi ellátottak számára nyitva álló helyiségek törlésre
kerülnek:
Ópályi, Rajk László u. 20.
Ópályi, Kossuth u. 6/a.
Őr, Kossuth u. 2
Nyírparasznya, Szabadság u. 23.
A Társulási Megállapodás 3.d) pontja Területi irodái rész az alábbiakkal bővül:
Család- és gyermekjóléti központ: Mátészalka, Szalkay L. u. 2/a.
A Társulási Megállapodás 4. pontja törlésre került, a 4/a és a 4/b. pontok változatlan tartalommal a
Társulási Megállapodás részei maradnak.
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A Társulási Megállapodás 7.a) pontjában „A települések a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások
finanszírozásához lakosságszámuk arányában alap hozzájárulást fizetnek” szövegrész helyében az
alábbi szövegrész lép:
„A települések – Fábiánháza, Mérk, Nagyecsed, Tiborszállás és Vállaj települések kivételével - a
szociális és gyermekjóléti szolgáltatások finanszírozásához lakosságszámuk arányában alap
hozzájárulást fizetnek.”
A Társulási Megállapodás 7.b) pontjában „A társulás által fenntartott intézmény költségvetését a
Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az intézmény elfogadott
költségvetése és beszámolója a Társulás költségvetésébe és zárszámadásába épül be” szöveg helyébe
az alábbi szöveg lép:
„A társulás által fenntartott intézmény költségvetését a Társulási Tanács hagyja jóvá. Az intézmény
elfogadott költségvetése és beszámolója a Társulás költségvetésébe és zárszámadásába épül be. „
A Társulási Megállapodás 7.e) pontja az alábbiak szerint módosul:

Mátészalka város Önkormányzata a csak saját részére biztosított a 2.) pontban meghatározott
feladat-ellátások, valamint a család- és gyermekjóléti központ alapfeladat teljes költségét
maga viseli.
A Társulási Megállapodás 7.f) pontjában „a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott”
törlésre kerül.
Záró rendelkezések

A Megállapodás módosítása a legutolsó jóváhagyó önkormányzat képviselő-testület
döntésének időpontjában lép hatályba.
Hanusi Péter
Polgármester
Mátészalka

Kovács Csaba polgármester
Fülpösdaróc

Máténé Vincze Andrea
polgármester
Géberjén

PH.

PH.

PH:

Halmi József polgármester

Nagy János polgármester

Györtelek

Hodász

Györfiné Papp Judit
polgármester
Jármi

PH.

PH.

PH:

Dr. Péter Zoltán
polgármester
Kántorjánosi

Dr. Barkaszi Sándor
polgármester
Kocsord

Kovács Gábor
polgármester
Nagydobos

PH.

PH.

PH:
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Mihálku Attila polgármester
Nyírcsaholy

Lakatos Sándor Attila
polgármester
Nyírkáta

Szőkéné Vadon Edit
polgármester
Nyírmeggyes

PH.

PH.

PH:

Szabó János polgármester
Nyírparasznya

Erdélyi Miklós polgármester
Ópályi

Szabó Béla polgármester
Ököritófülpös

PH.

PH.

PH:

Hódi Miklós polgármester
Őr

Illés Béla polgármester
Papos

Petri István polgármester
Rápolt

PH.

PH.

PH:

Teremi László polgármester

Gergely Lajos polgármester

Szamoskér

Szamosszeg

Tisza Sándor
polgármester
Vaja

PH.

PH.

PH.

Gyarmati Endre polgármester Müller Istvánné polgármester
Fábiánháza

Mérk

Kovács Lajos
polgármester
Nagyecsed

PH.

PH.

PH.

Tulbura Gábor polgármester

Vilmos István polgármester
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Tiborszállás

Vállaj

PH.

PH.

Tárgy /8.tsp/ Egyebek
Kovács Gábor polgármester:
Képviselő testületi határozat kell arról, hogy a Vásárosnaményi Víziközmű vagyon elbirtoklása
ügyében. Hozzájárulunk-e vagy nem.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, aki egyetért a hozzájárulással, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
173/2015. (XII.16.) KT. számú határozata
Tulajdonosi hozzájárulás a vásárosnaményi 0308/2. hrsz. alatt felvett, 8972 m2 területű,
kivett telephely megjelölésű ingatlan elbirtoklása jogcímén történő megszerzéséhez
A képviselő testület
1./ Mint a vásárosnaményi 0308/2. hrsz. alatt felvett, 8972 m2 területű, kivett telephely
megjelölésű külterületi ingatlan 23/9000-ed részilletőségű ingatlan-nyilvántartás szerinti
tulajdonosa hozzájárul, hogy részilletőségét a Beregvíz Víz- és Csatornamű Üzemeltető és
Szolgáltató Kft. (4800. Vásárosnamény, Nyíregyházi út 1. sz.) írásba foglalt megállapodás
alapján elbirtoklás jogcímén megszerezze és arra tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyeztesse.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az írásbeli
megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Kovács Gábor polgármester:
Az időseknek a karácsonyi ünnepség 19-én 14 órától lesz. Az iskola, az óvoda és a férfikórus ad
műsort. Én mondok egy beszédet, és ezzel kapcsolatban a református és görög katolikus papot is
megkeresem. Az ellátáshoz a görög katolikusok 15 kg pogácsát ajánlottak fel. Tavaly dobozos
sütemény és déligyümölcs is volt, most is legyen.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A konyhásoknak nincs rá kapacitás, hogy megsüssék a sütit? Nem ingyen kérnénk.
Kovács Gábor polgármester:
Ők a szünetben is dolgoznak, főznek, de megkérdezem őket.
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Bódi Elek képviselő:
A Tesco-ban a banán és a mandarin olcsóbb, mint a nagykernél. Ott kell megvenni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Italok, műanyag eszközök lesznek?
Kovács Gábor polgármester:
Alkohol nem lesz. Veszünk 2 zsugor colát, narancsot, őszibarack ivólevet, szénsavas ásványvizet és
mentes vizet.
Fekete László képviselő:
Az Anetta cukrászatból nem lehet venni süteményt, hiszen az sokkal finomabb, mint a dobozos
sütemény.
Én megkérdezem őket.
Kovács Gábor polgármester:
Rendben.
Az előző évekhez hasonlóan vasárnap a délelőtti istentisztelet után közös éneklésre meghívjuk a
lakosságot. Teával és forralt borral kínáljuk meg a megjelenteket.
A szociális szenet elkezdtük kiszállítani a rászorulóknak. 280 mázsát hordtunk ki ma. Péntekig
szeretnénk befejezni a szállítást.
Az egyedülálló időseknek, akik kérték a fenyőfához a talpat, elkezdték készíteni a közmunkások.
Bódi Elek képviselő:
Közmunkavezető van-e, lesz-e?
Kovács Gábor polgármester:
Nem mindenkivel beszéltem, akit ajánlottatok. Szeretném, ha januárban már lenne. Ha mindenkivel
beszéltem, és aki igent mond, azt meghívom a képviselő testület elé és megbeszéljük a továbbiakat.
Nekem van egy új jelöltem, akinek cégvezetésben van tapasztalata. Ő nem idevaló. A béren kell még
egyezkednünk, abból kell még alkudnom.
Bódi Elek képviselő:
Nettó 160 ezer Ft-ig belefér?
Kovács Gábor polgármester:
150 ezer Ft-nál tartok vele. Január első hetében sor fog kerülni rá, hogy közmunkavezető legyen.
Kell,mert sokan elmennek, ahogy aláírják a jelenlétit, vagy be sem jönnek dolgozni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Mennek ezeknek az embereknek a strigulák?
Kovács Gábor polgármester:
Mennek.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Tünde helyére kellene valaki, sürgetni kellene a felvételt.
Kovács Gábor polgármester:
Huszti Judit szólt, hogy neki lenne egy javaslata. Nekem nincs konkrét ajánlatom. Meg kell hirdetni az
álláshelyet.
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Székelyné Mester Mária képviselő:
Hoppon fogunk maradni, eddig volt egy nagyon jó szakember, és dolgozó. Arról volt szó, hogy
kamerát szereltetünk fel a gyermekjóléti szolgálathoz, de erre még most sem került sor, pedig az
visszatartó erő lenne.
Kovács Gábor polgármester:
Megkérdezem az árat, hogy mennyibe kerülne.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nagyon szemetes a falu, karácsonyra rendbe kellene tenni.
Kovács Gábor polgármester:
Összeszedik azok a közmunkások, akik erre vannak beosztva, de a másik szándékosan szétdobálja.
Fekete László képviselő:
Akkor miért van kamera? Végig kell nézni, hogy ki dobálja el és pénzbírsággal kell súlytani. Csak
ebből tanulnának.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Van kitéve kuka, amibe elhelyezzék és ne dobálják szét?
Kovács Gábor polgármester:
Szerinted belerakná?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Meg kell próbálni.
Kovács Gábor polgármester:
Jó próbáljuk meg, csináltatok pár kukát.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Szeretném megnézni a Macus munkaköri leírását.
Kovács Gábor polgármester:
Szeretném letisztázni a dolgokat. Alkotmánybírósági döntés van róla, hogy melyik részét lehet kiadni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Akkor Macus te, hogy kaptad meg?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Kértem, és ideadták.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Én hivatalosan kérném.
Kovács Gábor polgármester:
Jogilag körbe kell járni ezt a dolgot, nem szeretném, ha az lenn, hogy mindenki mindenkiét kikéri.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Én csak Macus a tiedre vagyok kíváncsi, nem úgy mint te, ki két ember miatt mindenkiét kikérted.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Én csak arra voltam kíváncsi, hogy ki mit dolgozik. Én az enyémet odaadom, nekem is van egy
példány belőle.

21

Kovács Gábor polgármester:
Én amire a törvény lehetőséget ad, azt odaadom.
Dr. Horváth László jegyző.
Azok a munkaköri leírások, amit odaadtam nem tartalmaztak, olyan dolgokat, amelyeket nem
láthatnátok.
Kovács Gábor polgármester:
Pontosan meg kell nézni, mit lehet és mit nem odaadni.
A konyháról kérdezték, hogy megkapják-e a 25.000 Ft-ot. A KLIK adott 50 ezer Ft-ot a dolgozóknak.
Az önkormányzat 25.000 Ft-ot már adott a dolgozóknak. Elmondtam a kérdésre egy konyhásnak, hogy
addig ne számítsanak rá, amíg nem tudjuk, hogy mennyi ÖNHIKIT kapunk.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Szociális támogatásokra 16 millió Ft-ot kapunk erre az évre. Ópályi, Vásárosnamény az erre a célra
meglévő összeget teljes egészében elkölti. Mi 1-2 millió Ft-ot költöttünk el. Mi lesz a többivel?
Kovács Gábor polgármester:
Megkérdezem Ildikót, hogy mennyit kaptunk, és mennyit költöttünk el. Szerintem mi amilyen nagy
tételben végezzük a közmunkát, az többet jelent a családoknak, mintha adnánk 3000 Ft-ot segélyként.

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

Kmf.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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