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Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. augusztus 12-én 

megtartott rendkívüli 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 a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja.    

 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Fekete László 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 

107/2015. (VIII.12.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

            Előterjesztő: Dr. Horváth László 

 

2.) Szennyvíztelep bővítési pályázat 

           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3.) Tájékoztatás a 2015. évi tökfesztiválról 

 Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

4.) Egyebek 

 

 

 

 



Tárgy /1.tsp/ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

   Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

Kovás Gábor polgármester: 

Megkérem jegyző urat, terjessze elő a napirendet. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Elektronikusan megküldtem mindenkinek a felülvizsgálattal kapcsolatos anyagot. 50 oldalas, nálam 

bármikor megtekinthető. Két évente felül kell vizsgálni ezt a programot. Vannak kiemelt célcsoportok, 

melyekre ezt a programot ki kell dolgozni. Érdemes lenne egy hasonló bizottságot létrehozni, mint 

amilyet Tünde kialakított. A programban általános célkitűzések vannak megfogalmazva. Azt tudni 

kell, hogy ha nincs meg ez a program, és nincs meg a felülvizsgálata semmilyen pályázatban nem 

vehetünk részt. Várom a kérdéseket, hozzászólásokat, észrevételeket.   

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Meddig gondoltad a bizottság létrehozását? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Az elkövetkező időszakban lenne jó kialakítani.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Szerintem amilyen hamar lehetséges, hozzuk létre ezt a bizottságot.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Akkor ősszel létrehozzuk a HEP fórumot.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tájékoztatni szeretnélek benneteket, hogy a következő évtől, a Tünde feladatait, a gyermekjóléti és 

családgondozó feladatokat egy fő nem láthatja el. Erre az anyagi fedezetet meg kell találnunk. Van aki 

kistérségen belül, van aki anélkül oldja meg. Erre a későbbiekben visszatérünk.  

 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, aki egyetért a helyi esélyegyenlőségi program 

felülvizsgálatával, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

108/2015. (VIII.12.)  KT. számú határozata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Terv 2015. évi felülvizsgálata 

 

A Képviselő testület 

                                 felülvizsgálta Nagydobos község Helyi Esélyegyenlőségi Tervét és azt  

                                 az előterjesztésnek megfelelően változatlan  formában jóváhagyja. 

 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: Folyamatos 

 

 

Tárgy /2.tsp/ Szennyvíztelep bővítési pályázat 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 



Kovács Gábor polgármester: 

Több mint egy éve húzódik ez a dolog. Októberben alá fogunk tudni írni egy támogatási szerződést. A 

pályázat 2017-re fog megvalósulni. Egyen nyilatkozatot kell benyújtani a szükséges önerő 

biztosításáról. Ezt számszerűsíteni most nem tudjuk, csak egy szándéknyilatkozatot kell hoznunk, 

hogy a szükséges önerőt biztosítani fogjuk ehhez a projekthez. Ez a  program, mely kapacitás bővítést 

jelent, 95 % támogatást élvez.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Csak telephely bővítés lesz, itt nem fognak fúrni, faragni? 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tudtommal csak a telephelyet bővítik, a kapacitás a duplájára fog nőni. Jelenleg rákötési stop van, 

nem bír el többet a jelenlegi rendszer. Ez a beruházás durván 240 millió Ft-os lesz. A Nemzeti 

Projektiroda koordinálja az egész projektet, nekünk csak határozatokat fog kelleni hozni. Azt még nem 

tudjuk, hogy az önerőt nekünk fog kelleni biztosítani, vagy lesz rá pályázat, ez később fog eldőlni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Lakosságszám arányban osztják el az önerő összegét? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, Szamosszeg, Nyírparasznya és Nagydobos között.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Szamoskér nem tartozik ide? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem. 

Ha nincs több hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy szándékunkat fejezzük ki a projekthez szükséges 

önerő biztosításáról, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

109/2015. (VIII.12.)  KT. számú határozata 

 

Szándéknyilatkozat a KEHOP-2.2.1 kódszámú pályázatból megvalósítandó, „Szamosszeg – 

Nagydobos – Nyírparasznya települések szennyvíztisztító telepének bővítése” című projekt 

önerejének biztosításáról 

 

 

 

Alulírott Nagydobos Község Önkormányzata (székhely: 4823 Nagydobos, Fő u. 129.; adószáma: 

15404974-2-15) képviseletében Kovács Gábor polgármester nyilatkozom, hogy a „Szamosszeg – 

Nagydobos – Nyírparasznya települések szennyvíztisztító telepének bővítése” című projektet a 

KEHOP-2.2.1 kódszámú pályázat keretében kívánjuk megvalósítani. A megvalósításához szükséges 

saját forrás biztosításához az önkormányzat állami segítséget kíván kérni. 

 

Az állami segítséget az alábbiak miatt várjuk: 

 

- Nagydobos önhibáján kívül hátrányos helyzetű település; 

- Az adóerő képesség  > 5.000,-Ft; 

- A Vásárhelyi Terv keretében megvalósuló Szamos-Kraszna közi tározóval érintett település. 

 



Mivel az érintett Önkormányzatok eltökéltek a megvalósításban, így Nagydobos Önkormányzata is, ha 

bármi oknál fogva elmarad az állami segítség, a projekt megvalósításához szükséges önerőt biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

   

Tárgy /3.tsp/ Tájékoztatás a 2015. évi tökfesztiválról 

           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Péterrel készítettünk egy programot, mely nem teljes, mivel a Bakator is visszamondta a fellépést. A 

szombati napon fellépők költsége kb. 2.088.000 Ft, a vasárnapi 850.000 Ft.  A színpad ebben az évben 

olcsóbb lesz. A 3 intézménynek szükséges hús mennyiség nagy részét szeretném megoldani azzal, 

hogy a mi sertéseinket vágjuk le, így ez is 300.000 Ft mínusz lesz. Az áramfejlesztés – 100.000 Ft. A 

vegyes élelmiszer és a műanyageszközök, egyéb dolgok 700.000 Ft. Az őrzés-védelem 560.000 Ft + 

ÁFA. Ez a költség 2013-ban azért volt kevesebb, mert a mi polgárőrségünk oldotta meg az őrzést 

éjszaka, de sajnos volt is lopás. A rádió műsor 100.000 Ft. A támogatás, ami biztos 2 x 300.000 Ft  a 

Smartfontól, a tökfesztivál előtt és után is 300.000 Ft. Plusz még 300.000 Ft, így összesen 900.000 Ft 

A helypénzt mennyi legen, meg kellene határozni. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Tavaly fakkra adtuk.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Attól is függött az ár, hogy  volt-e villany, víz. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nyíregyházáról el tudom hozni a fa pavilonokat, így egységes lenne, ezek nagysága 2 m x 1,1 m, kb. 

100.000 Ft. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Emelhetnénk is a bérleti díj összegén. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, lehet emelni, hiszen jelentkező is van bőven árusításra. 

 

Ebben az évben a lovasverseny, mint kísérő rendezvény elmarad, mivel Nyíregyházán akkor lesz egy 

nagyobb verseny. Ez nekünk 500-600 ezer Ft-ba benne szokott lenni. A csikósokat szeretném elhívni, 

és a gyermekfoci torna  is meg lesz szervezve. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Elég szörnyű, hogy itt van fent a foci. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A lovas pályát megnézzük, hogy milyen állapotban van, lehet hogy meg lehet ott tartani a focit.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Lajttal locsolva, simítva, hengerelve, szerintem elég jó lesz. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megnézzük, és Csabával egyeztetünk ez ügyben. 

A településeknek lesz egy bemutatkozója, de szeretném, ha a két napon elosztva jönnének, hogy ne 

legyenek egyik nap sem üres fakkok.  A Nagydobosiaknak adjunk fakkot? 

 



Székelyné Mester Mária képviselő: 

Persze, mozgatórúgója a fesztiválnak.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Természetesen adjunk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jó, csak meg kell beszélni, hogy ki melyik napon jön, hogy ne legyenek üres fakkok.  

A Sóder Klubból Orosz Gyuszi lehet, hogy eljön, ez 100.000 Ft lenne. A konferálást jobb lenne 

megoldani külsősökkel, Kállai Krisztit és Gabit jó lenne ez ügyben megkeresni, ők Nagydobosi 

kötődésűek.     

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Árajánlatot kell kérni tőlük. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Durván 100.000 Ft lenne.  

 

Giczei István képviselő: 

Helybelivel nem lehet megoldani? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az mindig olyan nyögve-nyelős. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Meg kell kérdezni a tavalyi két fiatalembert, aki konferált, és azt is akit mondtál.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megkérdezzük, és később megbeszéljük. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani tájékoztatásként.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Két napnak a fellépők összköltségét mondtad, de mennyi a fesztivál költségének az összeghatára? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem tudok pontosat mondani, 5,5-6 millió Ft.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Az egységes vonal mutatós a fakkoknál, 100.000 Ft nem sok, de hány darabot jelent? Lehet, hogy 

egyes árusoknak kicsi lesz a 2 m x 1,1 m. Fel kell emelni a bérleti díjat, hogy visszajöjjön ez a pénz, 

amit a fakkokra költünk.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha elhozzuk ezeket a pavilonokat, meg kellene kérdezni az árusokat, hogy kérnek-e pavilont, vagy 

nem.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megkérdezem, hogy mennyibe lenne a pavilon és hány darab. Ha ezt tudjuk, akkor meg kell nézni, 

hogyha ezeket a pavilonokat felállítjuk mennyi hely marad, és azokat az árusokat, akik nem kérnek 

ilyen fakkokat, azokat a színpadtól a lehető legtávolabb kell tenni.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Az egyházak is csak egy nap jönnek, ezek is üresen maradnak. Kötelezni kellene őket, hogy részt 

vegyenek mindkét nap. 

 

 



Kovács Gábor polgármester: 

Kötelezni nem lehet őket, de meg lehet kérni, hogy pl. kiállítást szervezzenek, és ezt 1-2 felügyelné.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Mindkét nap legyen ott valaki, ne legyen üresen az a pavilon.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A helyi értékek felkutatását elkezdték a diákok, lehetne egy bemutatót csinálni Nagydobosról, 

szeretném ha így is bemutatkozna a település.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A Csík zenekar le van fixálva? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, 1,778 ezer Ft a költsége.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Számításod szerint mennyi mínusszal fogunk zárni előreláthatólag? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Attól függ, hogy a 3 millió Ft, ami a költségvetésben el van különítve erre a célra, mínusznak számít-

e, ha ezen felül számítjuk – 1 millió Ft.  

 

Fekete László képviselő: 

Egy naposra kell szervezni a fesztivált. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Szerintem is.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha egy napos, akkor az már falunap, nem fesztivál.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A tökfaragók jönnek? Benne van a költségben? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen jönnek, durván benne van a 6 millió Ft-ban.  

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Lesz-e a környéken a fesztivál időpontjában valami? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Igen, Vaján. Ebben az időszakban megyén belül lesz a Csík zenekar. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Nem nagyon tudni olyat, aki nem lépett fel itt a környéken.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha vége van a fesztiválnak, legyen egy beszámoló a testület felé  a költségekről, a bevételekről, és a 

mínuszról. Nekem a 4 millió Ft mínusz sok. Az előző két fesztivál költsége is - 11 millió Ft, és a 

tökszínpad - 8 millió Ft.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

A tökszínpad az nem mínusz, az nem megvalósult beruházás. Kinek a sara az? 

 

 



Bódi Elek képviselő: 

Te nem kaptad meg a kimutatást, amit jegyző úr készített? Ha átolvastad, nem mondhatod, hogy nem a 

polgármester mulasztása, hogy nem valósult meg a beruházás. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

2010-es pályázat, én 2012. decemberében kerültem ide. Az előtte lévő két év is az én mulasztásom? 

 

Bódi Elek képviselő: 

2013.03.27-én felhívták a figyelmet a megvalósításra.  Erre a felhívásra nem ment válasz, ez ha nem 

hiba, akkor szerinted mi? 

 

Fekete László képviselő: 

Ha nincs megosztási vázrajz, akkor mit adsz be? 

 

Bódi Elek képviselő: 

A polgármesternek van annyi ismeretsége, hogy ezt hamar el tudta volna rendezni. A 

rendezvényközpontnak, hogy volt építési engedélye, ha nem volt megosztva a terület? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem volt építési engedély, le is akarták bontani az épületet. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Még sem bontották le. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem, mert Balogh József elrendezte a megyénél.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én a – 4 millió Ft-ot a tökfesztiválra nagyon soknak tartom, akkor is, ha benne van a költségvetésben. 

Évenként ez nagyon sok millió mínusz. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Akkor ne legyen tökfesztivál. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Legyen, de ne ilyen magas költséggel. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szerintetek rosszul gazdálkodunk, akkor miért nincsenek fizetési gondjaink, és miért vállalhatunk be 

önrészt a  pályázatoknál? A – 4 millió Ft kimondva sok, de nem veszélyezteti az önkormányzat 

gazdálkodását.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Szerintem gondolkozzunk el az egy napos fesztiválon. A fesztivál után kérnénk a kiadásokat, 

bevételeket, lássuk, hogy mennyibe volt. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha Ildikóék megtudják csinálni, akár másnap odaadhatják. Ezt velük kell megbeszélni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Tiszteletben tartom a munkájukat, nekem november 30-án is jó lesz ez a kimutatás. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Van-e egyéb ötlet a fesztiválra? Ha bármilyen ötlet lenne, amivel nem szürkülünk bele, mondjátok. 

Koncz Gyuri makettezik, ez is látványos lenne a gyerekeknek.  



 

Más dolog. Tegnap telefonált ide egy fiatalember, hogy 16-17 óra magasságában jönne megnézni a 

konyhát páraelszívó beépítése miatt, mivel a lányok 40-50 fokban főznek, ezért szükséges lenne egy 

ipari páraelszívó berendezés. Első körben az árra 600.000 Ft körüli összeget mondott. Ott akartam 

lenni amikor felméri, ezért maradt el a tegnapi napon a testületi ülés. Felmérte, és az ár 1 millió Ft + 

ÁFA lenne. Ha beépíttetjük a páraelszívót a levegőt kiszívjuk, ezért a levető pótlását is meg kell 

oldani. Így ezzel együtt a költség 1,5 millió Ft lenne. Felhívtam Kovács Endrét is, hogy adjon 

árajánlatot.  

 

Fekete László képviselő: 

Endrét én nem fogom megszavazni, a kazánt sem jól csinálta meg. Fel kell menni a netre, és lehet 

találni gyártó cégeket. Ha beszerelnénk a páraelszívót, mennyivel lenne több az áram? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem nagyon  nagy teljesítményű, de Zoli ezt jobban tudja. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem olyan nagy teljesítménye ez. Hogy állnak a többi gépek, milyen állapotban vannak.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Egy üstöt kicseréltünk, a másik üstön kicserélték a szelepet. A főzés minősége sokkal jobb lett ezzel. 

A többi eszközök beszerzésével várjuk a pályázat miatt, tartalék listára tettek bennünket, mivel nem 

vállaltuk be a nyári étkeztetést. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Vállaltuk volna be az intézményvezetőknek? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Senkire nem haragszom ezért, nem mutogatok senkire. Ezzel lett elutasítva és kész. Jövőre 

mindenkinek fog kelleni csinálni a nyári gyerekétkeztetést.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A konyha energia fogyasztásának külön mérésére nem lehet áldozni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Laci tegyél lépéseket a közüzemi szolgáltatóknál ez ügyben. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A mostani rendszer miatt, sajnos nem tudjuk, hogy mennyi a konyha fogyasztása, szeretnénk tisztán 

látni, hogy mennyi az áram, víz, gáz fogyasztás.  

 

Fekete László képviselő: 

Miért, mit szeretnél a konyhával? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Csak tisztán látni. Te mit szeretnél? Te szarod le. 

 

Fekete László képviselő: 

Így gondolod? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Így. 

 

Kovács Gábor polgármester: 



Tökfesztivál, aki színesebbé tudja tenni, aki tud ilyen dolgot, vagy bármi egyébben véleménye, 

javaslata van, az jöjjön be, és beszéljük meg.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A Karmapirin másik napon van, mint a Csík zenekar? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen.  

 

 

Bódi Elek képviselő: 

A Karmapirin helyett egy ismertebb valaki nem jobb lenne? Tudom, hogy már le vannak kötve, de 

szerintem akár a Kiscipő is jó.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én nem bánom, ha más fellépőt is hívunk.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Reklám, csak újságban lesz? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A fesztivál újságban is, és rádióban is lesz, valamint a Barangolóban. Lehet, hogy egy kitelepült 

rádióadás is lesz, de ez még képlékeny.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Szóba került az 1 napos fesztivál. A második nap a fellépők költsége durván 1 millió Ft, ezen ennyit 

tudunk megfogni. Az második napon összesen mennyit tudunk spórolni?  

 

Bódi Elek képviselő: 

Nem kell 2 nap biztonsági őrzés, mentős, színpad, stb. Ezen el kellene gondolkodni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szerintem durván 1-1,5 millió Ft-ot takarítunk meg.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A következőkben el kell gondolkodni ezen, de ha pályázat lenne rá, nem lenne gond. Eddig mindig két 

napos volt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

El lehet gondolkodni más rendezvényen is.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha van pályázat jövőre, akkor egy szavam sem lesz.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

El kell gondolkodni a változtatásokon, hogy ne legyen ellaposodva a rendezvény. A színvonalból ne 

vegyünk vissza, a tavalyinál is jó volt a visszhang.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A második napon zárásként egy kisebb tűzijáték nem lenne jó? Mennyibe lenne? 

 

Fekete László képviselő: 

Kb.: 170.000 Ft. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 



Sokakat érdekel a tűzijáték, csak ne legyen nagyon későn. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha valaki szeretne ehhez a programhoz még bármit, vagy bárkit hívni, akkor legkésőbb a jövő hét 

elejéig szóljon, hogy tudjuk lepontosítani a programot. A főzést is megakarom a jövő héten beszélni az 

intézményvezetőkkel. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A Bakator helyett a Nyíregyházi Pántlikás együttes meg lehetne kérdezni, hogy eljönnének-e, ők is 

népzenei együttes.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jó, megkérdezzük.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Augusztus 23-án lesz a testvértelepülésen a rendezvény. A férfikórusban nincs mindenkinek útlevele, 

nem tud mindenki menni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szeretne-e elmenni valaki a testületből? Ha igen a héten jelezzétek.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Valakinek képviselni kell a képviselő testületet.  

 

 

Tárgy /4.tsp/ Egyebek  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A tegnapi ülést miért nem lehetett megtartani 5 órakor? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

4-5 óra között mondta a fiatalember, hogy jön megnézni a konyhát a páraelszívó ügyében.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Jó, csak akkor úgy szervezzük a következő ülést, ha ilyen van, hogy 2 nap legyen közte. 

Munkahelyünk van, ezt jelezni kell.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jó, rendben.   

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Karcsi fel lett véve főállásba? Felvesszük, vagy kipótoljuk a közmunkabért? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem emlékszem, hogyan beszéltük meg. Vagy felvesszük főállásba, vagy kipótoljuk 40.000 Ft-tal a 

jelenlegi bérét. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Beszéltünk róla, hogy 40.000 Ft-tal kiegészítjük a bérét, ennek keressük a lehetőségét. Nettó, vagy 

bruttó a 40.000 Ft? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Nettó. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 



Miért fontosabb a baptista egyház udvarán lerakni a térkövet, mint a szétvert járdát megcsinálni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megkérdezem Karcsitól miért nincs le térkövezve a járda, ahol fel van szedve. Én azt mondtam, hogy 

csinálják meg. Nekem kellene felügyelni a munkát szerinted? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ő azt mondta, hogy a Baptistáknál kell csinálni a térkövezést.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igazad van, azt mondtam, de előtte azt, hogy be kell fejezni a járdát. Minden héten be fogom kérni, 

hogy mit fognak csinálni, milyen munkafolyamatokat tervezett. Én ezt így szeretném.  

 

Fekete László képviselő: 

Ő miért nem áll oda, és felügyelné a munkát, 2-3 órát ott lehetne. Ha hőségriadó van elrendelve, akkor 

jöjjenek korábban dolgozni az emberek. Ez így, ilyen hozzáállással nem megy.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Tartani kellene még egy gyűlést a közmunkásoknak a művelődési házban.  

 

A művelődési ház festését, már meg sem merem kérdezni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem tudom mikor fogja csináltatni Karcsi, a válasz úgy is az lesz, hogy nincs szakmunkás.  

 

Fekete László képviselő: 

Akkor nincs értelme így a közmunkának, akkor igaza van Eleknek, hogy eltapsoljuk  a közpénzt.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A három egyház vezetőinek a meghívása is szóban volt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tegnapi napra hívtam volna őket, Zolinak műtik a gyerekét, Lóri oda van. A rendes ülésre meghívjuk 

őket.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A református egyház kérelmében fontos lenne dönteni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Adjuk oda a 250.000 Ft-ot a garázs építésre és nem kell körbe fele járni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meghívjuk és megbeszéljük  

 

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

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 

 



Fekete László                 Székelyné Mester Mária   

 jegyzőkönyv - hitelesítők 


