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Kovács Gábor polgármester köszönti
határozatképességet, az ülést megnyitja.

a

megjelenteket.

Számszerűen

megállapítja

a

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
182/2015. (XII.17.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről

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

1) Előterjesztés: Közmeghallgatás
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
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Tárgy /1.tsp/ Közmeghallgatás
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovás Gábor polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről tartunk
tájékoztatót. Ha valakinek kérdése, észrevétele illetve elképzelése van az kérem mondja el.
Az önkormányzatnak tartozása nincs. Az állami normatívák és a bevételek fedezték a kiadásokat.
Kiépítésre került a térfigyelő rendszer. Ez a beruházás 2014-ben kezdődött el. 9.800 ezer Ft volt a
pályázati összeg.
Közmunkaprogramban beszerzésre került több nagy értékű eszköz. pl. gallybálázó, körfűrész
fűnyírók, bozótvágók. Ezek folyamatosan használatban vannak.
3.180 ezer Ft-ot nyertünk szociális tüzelőanyagra. Barnakőszénben döntöttünk, ez 25 kg-os zsákokban
van. Ennek kiszállítását a héten elkezdtük, karácsony előtt szeretnénk befejezni.
Az Önhiki pályázat jelenleg elbírálás alatt van. Több mint 50 millió Ft-ra adtuk be, ebből kb. 41 millió
Ft az E-Star-os fűtéskorszerűsítés miatti tartozás, és egy kevés szállítói tartozás van még benne.
Sportöltözőre lett beadva pályázat 19.884 ezer Ft összegben, illetve autóbusz cserére, ennek összege
12 millió Ft, az önerőt a régi busz ára fedezi.
Közmunkaprogram:
Tavalyelőtt úgy döntöttünk hogy minél több embert vonjunk be közmunkába. Ebben az évben közel
16 program futott, mely 441 főt érintett. 191 millió Ft volt a bérjellegű kiadások összege. A
közmunkaprogram nem az igazi, szeretnénk változtatni rajta. Lehet nem kellene ennyi program, és
akkor jobban megbecsülnék a munkát, de inkább abba az irányba menjünk el, hogy nagyobb
fegyelmet érjünk el a munka terén, és ezáltal nagyobb értéket hozzanak a falunak. Az idei évtől önerő
is volt a közmunkaprogramban, ez kb. 1,5 millió Ft. folytatódott az uborkatermesztés, ebből kb. 4
millió Ft bevétel volt. Állattenyésztéssel is foglalkoztunk, itt sertés és csirketartás volt. ez utóbbi a
konyhán lett felhasználva, és 50 db továbbtartásra van. A sertéseket próbáltuk felhizlalni és úgy a
konyhára bevinni, de mivel takarmány nem volt az önkormányzatnak, a tartás sokba volt. a
malacokból értékesítettünk a lakosságnak.
A következő évi közmunkaprogram hasonló lesz az ideihez.
Röviden ennyit szerettem volna elmondani, ha a jelenlévőknek kérdése, észrevétele van a képviselő
testület felé, kérem tegyék fel.
Boros Zoltán nagydobosi lakos:
Polgármester úr minek van ez a nagy közönség? 2200 fős a falu. Miért nem hirdeti meg a
közmeghallgatást? Ki kell plakátolni, hogy tudjon valaki valamit. Nem kell értesíteni a lakosságot? Én
apelláltam magára 3 évvel ezelőtt. Nem szabad elfelejteni a választópolgárokat! Tudomásul kell venni,
hogy ha beülök a bársonyszékbe, az nem azt jelenti, hogy akkor már nem ismerem meg az embert. Ha
hétfőn van ügyfélfogadás, akkor fogadja az ügyfeleket. Akár mikor keresik, nem lehet ott találni.
Polgármester becsapta a falu. Nézze meg hány ember van itt. Ha rendes ember lenne, kivitette volna a
szórólapokat. Nézzen szét, 10 ember van itt.
Másik. Hogy gondolja maga azt a szenet? Ha berakom a spórba, lehet hogy megdöglünk. Ezt több
magyar is mondja. Megkérdezte ezt a testülettől? 2 mázsa szén kb. 2400 Ft. Én odaadom a vakok
javára, nekem nem kell.
Elütöttek egy gyereket itt az úton. Mióta készül már a zebra? Itt emberekről van szó. Ide nem méltó
egy zebra? Nem fontos egy ember élet? Nincs intézkedés.
Kovács Gábor polgármester:
A képviselő testület eldöntötte a közmeghallgatás időpontját, Ki lett plakátolva több helyen a faluban.,
lett tájékoztatva a lakosság. Fogadóóra, rendben van én betartom, de akkor mindenki tartsa be, és csak
akkor jöjjön, nem úgy mint most, hogy bármikor jöhetnek.
Ebben az évben szénre pályázott az önkormányzat.
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A közút engedélye nélkül nem lehet készíteni zebrát. Jó lenne egy lassító eszköz is. Sajnálatos dolog,
hogy történt ez a baleset.
Váradi Antal nagydobosi lakos, CNÖ elnöke:
Köszöntök mindenkit. A cigányság nevében beszélek. A testülethez szeretnék szólni. Átlátom ezt az
egészet. Önök, hogy gondolják, hogy a falu sorsa halad előre? Vagy minden nagyon jó és had menjen
minden tovább így.
Van 600 cigány, úgy gondolja mindenki, hogy pénz kell. Én elkezdtem ezt a munkát, amit csinálok,
szerintük nem jó irányba megy?
Közmunka: megbeszéltük az 5 % beleszólást a felvételbe, de ez sincs már meg.
Szerintem, ha valaki előre megy ne húzzák visszafelé. Itt van a szociális bizottság, beadják nekik a
kérelmeket, nincs megházasodva, visszadobják a kérelmet. Beázik a az idős néninek a háza, az önök
szerint nem rendkívüli élethelyzet? A testületen múlik minden, nem a polgármesteren. A cigányságról
beszélni kell. Jönni fog a tévé, a rádió. Valamit lépnünk kell, nem hallgatnak meg, nem adnak semmit,
nem segítenek. Miért nem adnak, mondjuk 1 kg húst, vagy szaloncukrot? Az állam adja rá a pénzt.
Miért nem kapunk mégsem? Kiközösítés van.
Kovács Gábor polgármester:
Anti téged hányszor kellett volna kirúgni a közmunkából?
Váradi Antal nagydobosi lakos, CNÖ elnöke:
Sokszor.
Kovács Gábor polgármester:
Január 1-től megtehetem, lesz új munkavezetőnk. Azt mondod nem kaptok pénzt, a közmunkabérrel
191 millió Ft maradt a zsebetekben. Tudomásul kell venni, hogy a közmunka nem szociális segély, az
nem jár alanyi jogon mindenkinek. A közmunkában dolgozni kell.
Serbán László nagydobosi lakos:
Az én családom ki van közösítve a közmunkából. Miért?
Kovács Gábor polgármester:
Nincs kiközösítve, csak nem lehet egyszerre mindenkit behívni.
Serbán László nagydobosi lakos:
De ki van, sokan egész évben folyamatosan bent vannak, minket meg behívnak két hónapra, de van
olyan a családban aki egyáltalán nem volt bent dolgozni, mert nem hívták be. Amikor Elek csinálta a
közmunkát, szóltam és behívtak dolgozni. Most meg hiába iratkoztunk fel, nem hívtak be.
Váradi Antal nagydobosi lakos, CNÖ elnöke:
A testület tegyen igazságot. Úgy kell csinálni, mint ahogy Elek csinálta. Várjuk a segítséget, a
jóindulatot. Nem ezt ígérték, nem jó irányba megy a dolog.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Hány 100 ezer Ft-ot adott az önkormányzat a kisebbségnek? Mire költöttétek el?
Váradi Antal nagydobosi lakos, CNÖ elnöke:
Pár forint volt, ide lett elköltve, a kapott összeget elköltöttük, számlák vannak róla.
Szántó László nagydobosi lakos:
Értesíteni kellett volna a lakosságot a közmeghallgatásról. Én is csak véletlenül tudtam meg, hogy itt a
művelődési házban van ma megtartva.
Nem értem, hogy ha beruházások vannak, miért nem itteni emberek csinálják, miért kell máshonnan
hozni a kivitelezőt? Itt voltak Brekiék is, ők is megcsinálták volna.
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Ön ellen volt egy kis gondolat hűtlen kezelés miatt számlákkal kapcsolatban, például 60 ezer Ft-os
virágos park 250 ezer Ft-ért, és 80 ezer Ft-os betonelemgyártó 900 ezer Ft-ért leszámlázva. Elvittük
megnézetni ezeket a dolgokat. Van itt mit nézni. Aztán a Perényi Egyesülettel kapcsolatban is voltak
gondok, amikor az édesanyja belépett az Erzsike ügyében, hogy ne legyen az egyesület elnöke. Ez is
milyen dolog volt. Nem hiába hallgat Elek.
Kovács Gábor polgármester:
Ez a történet nem így volt, én javasoltam Erzsikét elnöknek.
Beruházások: miért csinálja idegen? Olyan embert kellett keresni, akiben megbízok. Közbeszerzési
eljárásnál vannak kötelező feltételek. Meghívásos alapon történt az eljárás.
Váradi Antal nagydobosi lakos, CNÖ elnöke:
Elek, amikor te irányítottad a közmunkát, akkor minden másképpen volt. Odajöttél és kezet fogtál
velünk, ösztönözted a munkát.
Bódi Elek képviselő:
Se megerősíteni se cáfolni nem akarom az előzőekben elhangzottakat.
Serbán Laci a Fonalka István idejében nem dolgozott, mondta nekem, szólt, hogy hívjuk be és
behívtuk.
Szántó László nagydobosi lakos:
A közmunka csak passzió. Jó lenne, ha kamera lenne bent az önkormányzatnál, amikor testületi ülés
van, és látná a lakosság, hogy ki mit mond az ülésen. Nem csak hajbókolni kell. Elérhető kell ezt tenni
a lakosság számára.
Van annak oka, hogy hallgat Elek. Ő tudná, hogy mit kell mondani.
Bódi Elek képviselő:
A közmunkába nem megyek bele. Bele is kellene látni, hogy mennyit lehetett volna letenni.
Mindenkinek van konfliktusa a házasságban is. Rendeztétek? Mi is.
Kovács Gabit választottátok polgármesternek. Ő lehet jó polgármester. Ha odahaza van nézeteltérés,
megbeszéljük. Itt sem mindig egy húron pendülünk, de a végén kezet fogunk egymással. Rühellem, ha
visszamutogatunk. Letettük a voksokat, de nem szegeztük senki füléhez a fegyvert, arra szavazott
mindenki, akire akart. Ha 100 ember lett volna itt, akkor is ezt mondtam volna. Konfliktusok és viták
azért vannak, hogy előrébb menjünk.
Szántó László nagydobosi lakos:
Diplomatikus választ adtál.
Kovács Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést bezárom.

Kmf.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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