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Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. november 26-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
Dr. Horváth László jegyző

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a
határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távol maradt Székelyné Mester Mária
képviselő.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
164/2015. (XI.26.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről

A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1. Előterjesztés: A közmunkáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2. Előterjesztés:Tökfesztivállal kapcsolatos megbeszélés
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3. Előterjesztés: Egyebek
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Tárgy /1.tsp/ A közmunkáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovás Gábor polgármester:
Ahogy most megy a közmunka az önkormányzatnál, én ahhoz nem szeretnék asszisztálni. Nagyon
sokan vannak, akik csak aláírják a jelenléti ívet, és nem dolgoznak. Aki nem jár dolgozni, azonnali
hatállyal el kell küldeni. Sajnos, most már azoknak a munkamorálját is kikezdik, akik dolgozni
akarnak. A későbbiekben is nagy létszámmal kell dolgozni, és ezen a mostani állapoton változtatni
kell.
Meghívtam Nagy Károly közmunkást azért, hogy mondja el a véleményét a közmunka jelenlegi
helyzetéről. Átadom a szót Karcsinak.
Nagy Károly közmunkás:
A testületnek drasztikus lépéseket kell ez ügyben tenni. Nincs más lehetőség.
Fekete László képviselő:
Én már két éve mondtam ezt, hogy el kell küldeni azt aki nem akar dolgozni. Az sem fog dolgozni, aki
most dolgozik. Látja, hogy a másiknak sem kell dolgozni, és ő sem fog.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Sajnálom azt, aki így áll hozzá.
Fekete László képviselő:
Csökkenteni kell a létszámot, most így mindenki biztos benne, hogy be fog jutni dolgozni. A harmada
is elég lenne a foglalkoztatottaknak. Kevesebb létszámmal kellene a közmunkát csinálni, mondjuk 40
fővel, és akkor elgondolkodnának azon, hogy kit fognak behívni dolgozni.
Kovács Gábor polgármester:
Annak ellenére, hogy nagy létszámmal megy a közmunka, most is van 20 ember, aki még nem volt
bent dolgozni. Nem jó ötlet csökkenteni a létszámot.
Bódi Elek képviselő:
Ez elő van írva, hogy magas létszámmal kell a közmunkának menni. Azért kellene egy erélyes
közmunkavezető, hogy akit ő javasolna elküldeni, és rábólintanak, el kell küldeni, és új létszámmal
kell feltölteni a helyét.
Kovács Gábor polgármester:
Minden reggel el van mondva, hogy mit kell csinálni, de nem foglalkoznak vele, nem csinálják meg a
kiadott munkát. Kivontak sok szociális támogatást, azért van több közmunka. Nekünk kell úgy
megszervezni, hogy legyen látszata a munkának. Igazad van Laci, hogy biztonságban érzik magukat,
hogy biztosan be fognak jutni közmunkára, de a létszámot nem lenne jó csökkenteni, azzal nincs
megoldva a probléma. El kell előre dönteni, hogy hova, milyen területre legyenek beosztva, mi legyen
a feladatuk.
Bódi Elek képviselő:
Nem lehet így csinálni tovább, mint ahogy most megy. Nem 1-2-3 ember nem jár dolgozni.
Kovács Gábor polgármester:
Le kell írni a feltételeket, és alá kell velük íratni. Ha nincs a munkahelyén, az orra alá kell dugni az
aláírt példányt, tudta, feltételek vannak a munkavégzéssel kapcsolatban.
Bódi Elek képviselő:
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Máshol nem megy az, hogy reggel aláírják a jelenlétit, és majd másnap is aláírhatják. Én egyet értek
Karcsival, el kell küldeni aki nem dolgozik. Nem kell abban minket megkérdezni. Ha nem dolgozik,
menjen.
Giczei István képviselő:
A brigádvezetőknek nem lehet odaadni a jelenlétit, hogy aláírassák?
Kovács Gábor polgármester:
Az a baj, hogy nincs egy olyan csapat, akit brigádvezetőnek be lehet osztani.
Fekete László képviselő:
Máshol jól működik a közmunka.
Kovács Gábor polgármester:
Ott dolgoznak jobban, ahol termelőszövetkezet volt, és mindent továbbvittek az önkormányzatba.
A brigádvezetőséget sajnos nem akarja senki sem elvállalni. Ha brigádvezető szinten menne ez a
dolog, akkor nem lenne probléma.
Fekete László képviselő:
Egy jó közmunkavezető kell. Drasztikusan lehet ezt csak megoldani, én ezt már régen mondtam, de ti
azt mondtátok, hogy ezt nem lehet. Nem így volt?
Ferenczi Zoltán képviselő:
Így volt.
Bódi Elek képviselő:
A közmunkavezető, ha azt javasolja, hogy 5 főt el kell küldeni, akkor legyen elküldve. Tavasszal is
úgy kezdtük, hogy összehívtuk a dolgozókat a művelődési házba, elmondtuk nekik a feltételeket, de
még sem lett utána belőle semmi.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Hányan mentetek ellenőrizni? Ha nem bolygatjuk őket, a közmunkavezető sem fog tudni mit tenni.
Nem is zavarja őket, hogy jön valaki, továbbra is csak ültek, és nem dolgoztak.
Kovács Gábor polgármester:
Kell egy közmunkavezető. Ha van, megfelelő brigádvezetőt kell választani, be kell osztani az
embereket brigádokba és folyamatosan számon kell kérni őket. De ehhez az kell, hogy ne a
brigádvezető legyen az, aki elsőnek elmegy, és megmondja, hogy ennyi pénzért ő ezt a munkát nem
csinálja.
Fekete László képviselő:
Szakmunkásokat kell beosztani brigádvezetőnek.
Kovács Gábor polgármester:
Kötelezni nem kötelezhetem rá őket, mind azt mondja, hogy ő nem fog küszködni velük.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Olyat nem lehet-e, hogy azt vesszük vissza dolgozni, aki hoz igazolást, hogy keresett munkahelyet, és
ha tényleg nem talált, akkor vesszük fel. Lenne munkahely, de nem mennek el dolgozni.
Kovács Gábor polgármester:
Azokat az embereket akarom előnybe részesíteni, akik úgymond dolgoznak. Nagyon sok nő volt, aki
rendesen dolgozott az uborkában, de nekik télen nem tudok munkát adni, és a munkaügyi központban
nem tudják, hogy lesz-e képzés a télen.
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Fazekas Sándor képviselő:
Körbejárva a közmunkát, csak egy lehetőség marad, keményen kell megoldani a helyzetet. Ha nem
dolgozik, el kell küldeni.
Kovács Gábor polgármester:
De annak is két oldala van, előírások vannak, amiket nekünk is be kell tartani.
Fekete László képviselő:
Dolgozni vettük fel, ha nem dolgozik menjen. Azért kell kevesebb embert felvenni, mert akkor a
feltételeket is tudjuk biztosítani.
Kovács Gábor polgármester:
Ha csak 40 főre adjuk be, rögtön visszaadnák a pályázatot. Azért vagytok ti a képviselő testületi tagok,
én meg a polgármester, hogy találjunk rá megoldást.
Közmunkavezetőben gondolkoztatok-e?
Fekete László képviselő:
Elek javasolta korábban Vastag Istvánt, én Baksa Sándort javaslom. Beszéltem velük, elvállalnák.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Elmondtál nekik mindent a mostani közmunkáról?
Fekete László képviselő:
Igen.
Kovács Gábor polgármester:
Úgy látod, hogy átlátják a feladatokat, és az egész folyamatot. A munka 70 %-a itt zajlik bent. Olyan
ember kell, aki ezzel is képben van. Ne akkor keljen papírozni, amikor határidőben vagyunk.
Giczei István képviselő:
Balla Andrást javaslom, ő is már nyugdíjas, de személyesen még nem beszéltem vele.
Ferenczi Zoltán képviselő:
3 mezőőrt vettünk fel, egyet azért, hogy a gazdák fizetik, de az én tudomásom szerint nem fizetnek,
ezért onnan vennék ki egy mezőőrt erre a feladatra. Úgyis kell közterület felügyelő is, el kell küldeni
iskolába. Én Poór Zsoltit javaslom. Ha a gazdák nem akarnak tudomást venni a fizetésről, elég 2
mezőőr is.
Kovács Gábor polgármester:
Zsoltival beszéltél erről?
Ferenczi Zoltán képviselő:
Még nem.
Fekete László képviselő:
Nem rossz megoldás ez sem.
Kovács Gábor polgármester:
Meg lehet kérdezni őket.
Bódi Elek képviselő:
Nekem a múltkori javaslatom van most is. Igazad van polgármester, hogy ez a munka nem csak arról
szól, hogy kiküldi az embereket dolgozni, emellett nagyon sok egyéb papírmunka is van.
Ferenczi Zoltán képviselő:
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A munkatervezésben is előre kell látni, ha nincs olyan a munkanélküliek között, aki térkövet tud rakni,
akkor nem kell ilyen jellegű programot indítani.
Kovács Gábor polgármester:
Van olyan ember, aki meg tudja csinálni, de nem jön dolgozni.
Azokat az embereket, akit javasoltatok, én felkeresem.
Én hozzám ma volt Ács Péter, ő jelentkezett munkairányítónak. Ami mellette szól, hogy fél évig
semmibe sem kerülne az önkormányzatnak, mivel minden járulékát fizeti a munkaügyi központ, de 3
hónap továbbfoglalkoztatás kötelező.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Akkor 9 hónapig nézed, ha jó, ha nem jó.
Kovács Gábor polgármester:
Nem, csak ha megszünteted a munkaviszonyát, fel kell tölteni a létszámot.
Varga Zolival beszéltem, ő napi 8 órában nem tudja vállalni, ha kell szívesen besegít, de főállásba nem
jön.
Bódi Elek képviselő:
Karcsi te hogy látod a javasolt neveket? Mi a véleményed róluk?
Nagy Károly közmunkás:
Én mindenkivel együtt fogok dolgozni, bárkit is választotok. De vagy mindenkit kirúgnak, vagy
mindenki azt csinálja amit kell. Ha küldenétek el, lenne helyette másik. Most is sok olyan van, aki
megmondja, hogy nem csinálja, és nem is akarja. Ezt meg kell szüntetni.
Kovács Gábor polgármester:
Én megkérdezem a javasolt személyeket, de szerintem nem alkalmas Zsolt a feladatra, nem vennék
komolyan. Szerintem ő ezt nem tudja megoldani, de megkérdezem őt is.
Nagy Károly közmunkás:
Olyan ember kell, akire hallgatnak. Vagy ne legyen vezető, és jönni kell rendszeresen ellenőrizni.
Kovács Gábor polgármester:
Én még mindig a széttagolást javaslom. Feladatonként szét kell bontani.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Akkor több pénz fog kelleni neki, a mostaniért nem fogják csinálni, valamit erre ki kell találni.
Kovács Gábor polgármester:
Megkeresem az érintett személyeket, akit javasoltatok. Akiket december 1-től felveszünk, ha
ellenőrizzük és 1 nap nincs ott, elküldjük.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ha kimegyek ellenőrizni, és nincs a jelenléti aláírva reggel, áthúzom pirossal.
Bódi Elek képviselő:
A közmunka megoldását mikortól javaslod, mikortól gondolod?
Kovács Gábor polgármester:
December 1-től ez nem fog működni.
Beszélek a javasolt emberekkel, és visszatérünk rá.
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Tárgy/2.tsp/ Tökfesztivállal kapcsolatos megbeszélés
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A pénzügyi csoport elkészítette a kért kimutatásokat. Láthatja mindenki, hogy milyen kiadások és
bevételek voltak. A Smartphone 500.000 Ft-os támogatása még nem került átutalásra, de átutalják.
A tökfesztivál így a továbbiakban nem mehet tovább, az önkormányzatnak anyagilag nagyon
megterhelő. Csak akkor folytassuk, ha lesz rá pályázat, vagy esetleg van elgondolás arra, hogy mit
tegyünk a nagyobb bevétel elérése érdekében.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Meg kell nézni, hogy mennyi lenne az 1 napos rendezvény költsége.
Kovács Gábor polgármester:
Ha nem két napos, akkor az csak falunap, de egy nagyobb fellépő akkor is kell.
Bódi Elek képviselő:
Nem az a baj, hogy x millió a kiadás, hanem ha lenne rá pályázatból hozzá 3-4 millió Ft, akkor már
jobban tudnánk tervezni, de nyereségessé nem lehet tenni. Saját erőből ezt nem tudjuk így csinálni,
nagyon nagy költség az önkormányzatnak.
Kovács Gábor polgármester:
Tavasszal jó lenne tudni, hogy lesz pályázat, vagy nem.
Bódi Elek képviselő:
A bevételt nem tudod mivel növelni.
Kovács Gábor polgármester:
A fellépők díja is a két napra nagyon magas.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Valami pluszt még hozzá kellene tenni, valamilyen vásárt, vagy bármit.
Kovács Gábor polgármester:
A tökpiramis is jó ötlet volt, mindenki azzal fényképezett.
Bódi Elek képviselő:
Rendezvényszervezőnek is oda lehet adni, és szervezze meg.
Kovács Gábor polgármester:
Az a baj, hogy ha megmondod mennyi van rá, megszervezi, és a többi nem érdekli.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Sajnos minden településen van már falunap, fesztivál. Nincs közönség, érdeklődő, el vannak telve az
emberek. A fesztivállal egy időben is több helyen van rendezvény.
Bódi Elek képviselő:
Össze kellene fogni a térségnek. Tökfesztivált akkor lehet csinálni, maikor tök van.
Kovács Gábor polgármester:
Retro fesztivált, vagy ahol mezőgazdasági gépek, traktorok húzzák egymást, valami ilyesmiket is
lehetne, ami látványos, csak ezek is sok pénzbe vannak.
Fekete László képviselő:
Amit már mondtam korábban, hogy lovas terephajtás, nem fogathajtás, én ebben látnék fantáziát.
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Kovács Gábor polgármester:
És ha magát a területet kiadnánk? Lehetne több napos rendezvényeket is szervezni, de az a baj, hogy
nincs szállás lehetőség a faluban. Színpadot önerőből is lehetne csinálni közmunkában, de a
fénytechnika a drága
Bódi Elek képviselő:
Úgy mint, ahogy a fiatalok nyáron lejártak fellépők miatt Gergelyiugornyára, azt itt is meg lehetne
csinálni.
Kovács Gábor polgármester:
Az a rendezvény Naménynak minden évben veszteséges volt. Filmmúzeumot is lehetne csinálni.
Bódi Elek képviselő:
Nagy kivetítőn a foci EB-t is meg lehetne nézni, baráti társaságok szerintem szívesen jönnének.
Fazekas Sándor képviselő:
A színpad elkészítését közmunkában el kellene kezdeni.
Kovács Gábor polgármester:
Nem a színpad elkészítése a drága, hanem a fénytechnika, a megvilágítás.
Fazekas Sándor képviselő:
Szerintem megérné elkezdeni megcsinálni, az értelmes munka lenne.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ha nagy sztárokat hívsz le, akkor minden kívánságukat teljesíteni kell.
Kovács Gábor polgármester:
A tökfesztivál megrendezését én a pályázattól tenném függővé. Ha nincs Több kérdés, hozzászólás,
térjünk át a következő napirendre.
Tárgy /3.tsp/ Szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
El kell fogadnunk a rendeletet a szociális tüzelőanyag támogatásról. Az előző évben elfogadott
rendeletet módosul a következő pontokban:
2.§ (1) bekezdés: szenet biztosítunk háztartásonként legfeljebb 10 q mennyiségben
2.§ (2) bekezdés c) pont: lakása vegyes tüzeléssel fűthető
3.§ (3) bekezdés cc) és cd) pont kikerül a rendeletből
4.§ (2) bekezdés : az igényléseket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2015.11.23.-i lehet
benyújtani
4.§ (4) bekezdés: a kérelmezők az átvett szén mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel
helyén átvételi elismervényt (2.számú melléklet) írnak alá.
Van-e kérdés, hozzászólás a rendelettervezethez?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki egyetért a rendelet elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
alkotta:
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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
8/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján és a 47.§ (3) bekezdése
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CXLXXXIX törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlás kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
1503/2015. (VII.23.) BM rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
A rendelet célja, hatálya
1. §
(1)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlás kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 1503/2015. (VII.23.) BM rendeletének alapján a központi költségvetés a helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlás kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított
Nagydobos Község Önkormányzata számára.
(2)
E rendelet célja, hogy Nagydobos településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott
szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzelőanyag juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit,
az igénylés és az odaítélés menetét.
(3)
E rendelet hatálya kiterjed Nagydobos közigazgatási területén életvitelszerűen lakó ás ott
lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
2. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek
2.§
(1) Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a téli
fűtéshez természetbeni ellátás formájában szenet biztosít háztartásonként legfeljebb 10 q
mennyiségben, a rendelkezésre álló keret mértékéig.
(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt aki a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. III. évi törvény szerint:
a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot,
b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
azaz 57.000 Ft-ot,
c) lakása vegye tüzeléssel fűthető és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben
meghatározott vagyona nincs.
(3) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi körülményeket
kiemelten kell kezelni:
a) az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol
az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves, abban az esetben, ha a település területén nem
él nagykorú gyermeke;
b) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs
járadékban részesülő személy;
c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint
ca) aktív korúak ellátására;
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cd) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, lakásfenntartási
támogatásra jogosult személy;
d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő;
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő család;
f) a közmunka programban résztvevő személy;
g) egyéb rendkívüli életkörülmény között élő személy.
(4) A tüzelőanyag (szén) támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
3. §
(1) Nem jogosult a szociális tüzelőanyag támogatásra az a személy vagy család :
a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett
b) Azon ingatlan vonatkozásában, amely vegyes tüzeléssel egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem
kérhető.
3. A támogatás igénylésének menete
4.§
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. (1.sz. melléklet)
(2) Az igényléseket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2015.11.23.-ig lehet benyújtani az
önkormányzat hivatalában a szociális ügyintézőnél. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a
jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a
kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.
(3) A kérelmek elbírálása Nagydobos Község Képviselő Testület Szociális Bizottságának hatáskörébe
tartozik, aki a beérkezett kérelmekről egyedi határozattal dönt.
(4) A kérelmezők által átvett szén mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel helyén átvételi
elismervényt (2. számú melléklet) írnak alá.
(5) A pályázati úton biztosított forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül
attól, hogy a azok a 2.§ -ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4.§-ban meghatározott
határidőre érkeztek-e – el kell utasítani
II. Fejezet
Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. március 31-én hatályát veszti.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2015. 11. 26-án.
Dr. Horváth László
jegyző
Tárgy /4.tsp/ Egyebek
Kovács Gábor polgármester:
Közmunkában kértétek az 50.000 Ft feletti beszerzésekről a számlákat. A pénzügy elkészítette a
kimutatást a szállítókról és az árakról, melyet mindenki megkapott.
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A közmunkát háromszor ellenőrizték. Ha valakinek ezután is gondja van vele, akkor nem is tudom mit
mondjak. Mindent papírozni kell, terménynaplónk nem volt, ezt a későbbiekben pótolni kell.
Bódi Elek képviselő:
Az almás mellett van két hektár terület. Mivel sok kézi munkaerő van, bevetném azt a földet étkezési
napraforgóval, így folyamatosan munkát is tudnánk adni az embereknek, hiszen kapálni kell és kézzel
kicsépelni.
Kovács Gábor polgármester:
Tudod, hogy törték le a kukoricát? Ott kellett lenni folyamatosan velük, és még akkor is ott hagyták a
sort.
Bódi Elek képviselő:
Ezért nem rossz az a javaslat, hogy kisebb brigádok legyenek, de ott a brigádvezetőnek több pénz
kell.
Kovács Gábor polgármester:
Nem tudunk több pénzt adni, mint ami a pályázatban van.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Nekünk a munkánk 25-30 %-át a közmunka veszi el. Miért nem oldja meg az állam? Nekünk kell
személyeskedni az emberekkel.
Bódi Elek képviselő:
Nagyobb hatalmat és nagyobb pénzt kell adni Gyuszinak.
Kovács Gábor polgármester:
Őneki van elég feladata, amúgy ő megmondja, hogy 10 ember kell neki, és a többi nem érdekli.
Bódi Elek képviselő:
Félek, hogy 4-5 hónap múlva is ugyan itt fogunk tartani, ahol most.
Ferenczi Zoltán képviselő.
A közmunkavezetőnek a bérét is meg kellene beszélni.
Kovács Gábor polgármester:
Nem csak a bérét, hanem a feladatait is meg kell beszélni. Akiket javasoltatok, azokkal beszélek, és
utána megpróbáljuk kiszűrni ki az aki erre a feladatra alkalmas.
Fazekas Sándor képviselő:
Ha lesz egy közmunkavezető, akkor mellé még 2-3 nyugdíjast 4 órában fel lehetne venni, akik
brigádvezetők lennének.
Kovács Gábor polgármester:
A későbbiekben megbeszéljük ezt.
Jegyző úr, csatoltál az anyaghoz egy ajánlást sírhely megváltásra.
Dr. Horváth László jegyző:
Igen. Felmerült problémaként, hogy a temető rendeletben nincs meg az, hogy mennyi a sírhely
megváltás díja. Ezt jó lenne a következő ülésen megbeszélni, és a rendelet mellékletébe foglalni.
Kovács Gábor polgármester:
Az urnafalat tavasszal meg kell csinálni, hiszen egyre nagyobb az igény erre.
Fazekas Sándor képviselő:
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Igen, ezt meg kell csinálni.
Kovács Gábor polgármester:
Míg el nem felejtem, a kistérségben családgondozásban a mostani infók szerint 5 település marad bent,
ha ez így van, akkor nem javaslom, hogy benne maradjunk. Ha újabb információt kapok, és változtatni
kell a korábbi álláspontunkon, akkor összehívom a testületet.
Dr. Horváth László jegyző:
A Bursa ösztöndíjpályázat határozat tervezetét Ildikó elkészítette. Mivel csatlakoztunk a pályázathoz,
határozatot kell hozni a rangsorról. A és B típusúra is adtak be igényt. Az előző évekhez hasonlóan
5.000 Ft/fő/hó támogatást javaslunk.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért a határozattervezet elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
165/2015. (XI.26.) KT. számú határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról

A Képviselő- Testület
„A” típusú ösztöndíjban az alábbi tanulókat részesíti:

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

NÉV
Gajdos Dóra
Gajdos Diána
Baranyi Ivett
Baranyi László
Filep Bettina
Dienes Tünde
Rádi Dávid
Dobronyi Andrea
Hriczu Dávid
Szender Júlia
Daruka Dóra
Balogh Szilvia
Barna Judit
Czomba Péter
Gergely Balázs
Jeremcsuk Richárd
Koós Ádám
Somogyi Bence

Lakhely

Bírálat alapján
elért pontszám

Rangsor

Nagydobos

15

1

Nagydobos

15

2

Nagydobos
Nagydobos
Nagydobos
Nagydobos
Nagydobos
Nagydobos
Nagydobos
Nagydobos
Nagydobos
Nagydobos
Nagydobos
Nagydobos
Nagydobos
Nagydobos
Nagydobos
Nagydobos

15
15
12
11
10
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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„B” típusú ösztöndíjban az alábbi tanulókat részesíti:

Ssz
1.
2.
3.
4.

Lakhely

NÉV
Keresztesi Ildikó
Jóni András Dániel
Szász Tamás
Tóthfalusi Dávid

Nagydobos
Nagydobos
Nagydobos
Nagydobos

Bírálat alapján
elért pontszám
9
6
6
6

Rangsor
1
2
3
4

Nagydobos, 2015. november 23.
Dr. Horváth László sk.
jegyző

Kovács Gábor polgármester:
Jóni János fafaragó volt bent hozzám, elkészített egy tervet kapura, melyet a településen 3 helyen
lehetne elhelyezni, Szamosszeg, Ópályi és Vitka felőli részen, den nem ki összeg lenne a kivitelezés.
Bódi Elek képviselő:
Nagyon szép a terv, szerintem tetemes költség lenne az elkészítése.
Kovács Gábor polgármester:
A nyugdíjasoknak a karácsonyi műsorban az operett előadó 1 órás műsora 200.000 Ft .
89 egyedül élő nyugdíjas van a településen. Mindenkinek kiküldtünk egy levelet, hogy igényt tart-e a
fenyőfára. Ha igen, akkor önkéntes alapon vinnénk el és díszítenénk fel a fát. Ezzel párhuzamosan
elmennénk és beszélgetnénk is velük. Szerintem jól esne nekik ez a figyelmesség. Mit szóltok hozza?
Ferenczi Zoltán képviselő:
Szép dolog lenne.
Kovács Gábor polgármester:
Az iskola és az egyházak partnerek lennének benne.
Fekete László képviselő:
A gally bálázás fog menni, ha beindul a metszés?
Kovács Gábor polgármester:
Igen.
Fekete László képviselő:
A kastély előtt ahogy lehullott a falevél, ott van a járdán. Jó lenne azt letakarítani. Az ecetfák
lehullatják a magvakat, kikelnek, emiatt teljesen be van nőve ez a fafaj. Csinálni kellene vele valamit.
Kovács Gábor polgármester:
Felhívom a vagyonkezelőt, hogy rendbe tarthatjuk-e. Máskép nem mehetünk be a kastély területére.
Fekete László képviselő:
A táskázás az állattartó telepen van figyelve?
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Kovács Gábor polgármester:
Folyamatban van a bizonyíték gyűjtés ez ügyben. A mangalicákkal mit kezdjünk? Lehetne eladni
belőle 700-800 Ft/ kg áron.
Bódi Elek képviselő:
Mindet el lehetne adni, de nem olyan áron, ahogy adni akarod. 500-600 Ft-ért veszik, most ennyi az
ára.
Kovács 0ábor polgármester:
Én 2-3 darabra tudok vevőt.
Bódi Elek képviselő:
Ildikóék megcsinálták a közmunkáról a kimutatást. Szeretném megköszönni azt a munkát, amit
belefektettek. Ez plusz teher volt nekik. Köszönöm a munkájukat.
Kovács Gábor polgármester:
Ezeket a dolgokat bármikor megnézheti mindenki, állandóan ellenőrzik a közmunkát, minden rendben
van.
Fazekas Sándor képviselő:
Szociális tüzelőanyagra, szénre mennyi igény van beadva?
Kovács Gábor polgármester:
Nem tudom pontosan, a jövő héten dönteni kellene benne.
Fekete László képviselő:
Akinek a lakásfenntartási támogatás tűzifára volt kérve, mikor kapja meg a fát, többen kérdezik ezt
tőlem. Akácfa kell csak nekik, nem kell gallyfa.
Kovács Gábor polgármester:
Hétfőtől tudjuk megoldani a kiszállítást.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mikulás ügy, akik nem Nagydoboson járnak iskolába és óvodába, azoknak a gyerekeknek a testület
nevében fogom kivinni a csomagot.

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

Kmf.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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