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Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. június 25-én megtartott  

rendkívüli  üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Ferenczi Zoltán képviselő 

    Fekete László képviselő 

    Giczei István képviselő 

    Székelyné Mester Mária képviselő 

 

     Dr. Horváth László  jegyző 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja.   Az ülésről igazoltan távol maradt Fazekas Sándor 

képviselő. 
 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Székelyné Mester Mária és Giczei István képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek 

kijelöli.  

 

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 

88/2015. (VI.25.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

 

1) Nyári diákmunka 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ Nyári diákmunka 

 

   Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A diákmunkára összesen 35-en jelentkeztek. A megnyert keretösszegből vagy 5 főt foglalkoztatunk 6 

órában vagy pedig 15 főt 4 órában, 8 főt júliusban, 7 főt augusztusban. Erről kellene döntenünk.  



 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Döntsünk igazságosan, kevesebb munkaidőben több fő.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tavaly egy családból két fő nem lehetett.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Miért lett ennyi ember becsábítva? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem lett senki sem, jöttek maguktól feliratkozni. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Miért nem lehetett megállni 15 főnél? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azt nem lehet, és amikor bejöttek iratkozni, nem is tudtuk előre hány fő jöhet be diákmunkára, a 

létszámot most kaptuk meg.  

 

Székelyné Mester Mária: 

Húzzuk ki egy kalapból. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem jó. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem lehet mindenkinek munkát adni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Szociálisból nem lehet erre fordítani? Én nem tudok nevet mondani. 

 

Giczei István képviselő: 

Aki középiskolába jár, csak azok jöhessenek. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Akkor nincs rá lehetőség, hogy mindenkit foglalkoztassunk? 

 

Székelyné Mester Mária: 

Erre nincs keret. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Nem szeretek szelektálni, de kalapból kihúzni nem célszerű. Tavaly 72.000.- Ft-ot kaptak. Szerintem 

vállalja be az önkormányzat azoknak a gyerekeknek a bérét, amely a támogatásból nem telik ki.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ennyien jöttek feliratkozni, mi nem ígértük senkinek sem meg a munkát. 1.000.115.- Ft van 

diákmunkára, ennyit kell elosztani. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Megoldást kell keresni erre. Ha lehet dobálni a pénzt erre-arra, akkor erre miért nincs? Másra is megy 

el 200-500 ezer Ft. 



 

Kovács Gábor polgármester: 

Amelyik családból két gyerek iratkozott fel munkára, felhívtuk a szülőt, hogy melyik gyereke legyen 

benne, és ha Barna Zoltánné úgy veszi fel a telefont, hogy bent lesz mindkét gyermekem, mert ígéretet 

kaptam rá, nincs miről beszélni. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Én azt mondtam, ne mondd vissza egyik gyereket se. Én akkor még nem tudtam, hogy hány ember 

lesz bent és mennyi időre. 15fő 6 órában, vagy 30 fő 4 órában 1 hónapig. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Kalapból húzzuk ki a neveket. Ennyi a keret, kihúzod a nevet, kész. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az újságban benne volt, hogy egy településen 2 hetes turnusokban voltak bent a gyerekek 

diákmunkán. Én itt is ezt javaslom, két hetes turnusokba így mindenki belefér. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Szerintem aki tavaly bent volt, azt vegyük ki. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Akkor jelentsük ki, hogy aki most bent van, jövőre nem lesz bent. Most ezt nem lehet visszamenőleg 

alkalmazni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Muszáj ezzel foglalkozni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem. Ha úgy dönt a testület nem adjuk be a pályázatot. Mindenkinek megfelelni nem tudunk. 15-nek 

tudunk megfelelni, a többinek nem leszünk szimpatikusak. Ezt fel kell vállalni. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Igen, én sem leszek népszerű, és 35-nek mondom: nem. Vagy mindenki, vagy senki.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Akkor a 15 embertől is elveszed a lehetőséget, nem lehet igazságosan dönteni. 

 

Székelyné Mester Mária:  

Tudomásul kell venni, hogy 15 emberre kaptunk pályázati lehetőséget, nem lehet mindenkit behívni. 

Ezt a 15 embert kell kiválasztanunk. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Szeretsz élni a hatalmaddal Maca.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Én nem élek vissza a hatalmammal. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Volt rá példa. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Én nem teszek felelőtlen ígéretet senkinek sem. . 

 

Bódi Elek képviselő: 

Én sem tettem felelőtlen ígéretet, csak azt mondtam, hagyja benne mindkét gyerek nevét. 



 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

A Tesco-ban sincs úgy, hogy mindenkit felvesznek.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha a te gyerekedről lenne szó, nem ezt mondanád. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Találjunk ki egy szempontrendszert és az alapján döntsünk. 

 

Fekete László képviselő: 

Nincs szempontrendszer, most kell dönteni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ennyit kaptunk, ezt kell elosztani. 

 

Fekete László képviselő: 

Amit nem fedez a munkaügyi központ, arra dobjunk be mi egy összeget és akkor jó szájízzel megyünk 

el és nem terheljük az önkormányzatot. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Nincs egymillió forintja az önkormányzatnak rá? Jövőre x főig menjen a feliratkozás, és előre 

közöljük a jelentkezőkkel, aki most bent volt, az jövőre nem lehet bent. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ne mondjuk azt, hogy aki tavaly részt vett a diák közmunkaprogramban  az most ne legyen bent. Nem 

tudjuk, hogy jövőre mi lesz. Ne vegyük el a lehetőséget ezektől a gyerekektől. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Annyi lógó pénznek lennie kell, hogy fedezni tudjuk a támogatáson felüli részt.  

 

Fekete László képviselő: 

Máskor mindig te kérdezed, hogy van-e rá pénz. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Az önkormányzat vállalja be, hogy aki kimarad a diák közmunkaprogramból a legközelebbi 

választáskor nemmel szavaz. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Két hét 4 óra és aki nem vállalja – az nem vállalja. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Olyat kell mondani. 

 

Fekete László képviselő: 

A szerencsére kell bízni, ki kell sorsolni. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Aki tavaly volt, az nem legyen benne és egy családból csak egy fő, és kalap. 

 

Giczei István képviselő: 

Kalap és sorsoljuk ki. 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 



A szerencsére nem bízom, 15 főt kell kiválasztani, mondjon mindenki 2 nevet. 

 

Fekete László képviselő: 

A közmunkaprogramban résztvevőkről sem kérdeznek meg bennünket, itt is döntsék el. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Döntsük mi el, vegyünk részt ebben. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Itt a lehetőség, hogy részt vegyetek a döntésben. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Pontosan az előbb mondtátok, hogy aki most részt vesz a diákmunka programban az jövőre ne legyen 

benne, akkor miért mondjátok azt, hogy aki tavaly benne volt, azt most ne legyen benne. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Azon már túl vagyunk. Egy családból egy legyen bent.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Barnáné mindkét gyerekét felíratta a diákmunkára. Nem kapott semmilyen ígéretet arra, hogy mindkét 

gyereke bent lesz. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Én nem tudtam semmit erről a diákmunkáról testületi előtt, én erről  most itt értesültem. Barnáné jó, 

hogy tudott róla. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Tudjuk, hogy te biztosan most értesültél róla. Én elmondtam a véleményemet és kész. 

 

Fekete László képviselő: 

Nincs egyezség – hárman a szerencsére bíztuk, hárman más véleményen voltatok. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Rá kell bízni a szociális bizottságra. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Így van, döntsék el ők. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én elmondtam a véleményemet, de ha személyeskedtek, felállok és elmegyek. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem tudunk dönteni és toljuk át a szociális bizottságra a döntést? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az is egy lehetőség. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Reggel összehívom a szociális bizottságot. Ildikót megkérdezem, hogy van-e rá pénz vagy nincs. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ez egy munkahely, el kell dönteni, hogy ki vegyen részt a diákmunkában, így volt a munkavezető 

ügye is. Ezeknek az embereknek el kell fogadni a döntésünket. Azt elvárják szerintetek, hogy az 

önkormányzat egészítse ki a pályázaton nyert összeget? Ez egy lehetőség, amit ki kell használnunk. 

 



Kovács Gábor polgármester: 

Reggel pénzügyi bizottságival kezdünk. Ildikó megmondja, hogy van-e rá pénz vagy nincs. És akkor 

el kell dönteni, hogy ki legyen az a 15 fő. Mondani kell két nevet mindenkinek. 

 

Fekete László képviselő: 

Én nem mondok nevet. Ki kell húzni. Nem tudok objektív lenni. 

 

Bódi Elek képviselő:  

Nekem minden család a barátom. Én csak akkor vállalom be, ha 35-öt mondhatok. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

8 óra 30-ra képviselő testületi ülés, 8 órakor bizottsági ülés lesz. Én nem fogom Ildikó nélkül azt 

mondani, hogy igen és azt sem, hogy nem. Ha nincs rá pénz, kérek 15 nevet. Közös a felelősség.  

 

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

 

                                                 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 

 

Székelyné Mester Mária        Giczei István   

 jegyzőkönyv - hitelesítők 
 


