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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 

2014.  november 12-én megtartott rendkívüli ülésének 

 

a.) jegyzőkönyve: 1 

b.) tárgysorozata: 1-4. 

c.) határozatai: 125-127. 

d.)  rendelete: 8. 

 

                     369-37 /2014. 

 

T Á R G Y S O R O Z A T 

 
 

1. Szilárd-hulladék gazdálkodási Társulásba delegálás 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2. Szociális bizottság tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3. Szociális tűzifa rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

4. Egyebek 

 

 

 

 

 

 

Nagydobos, 2014. november 17. 

         

 

 

     Kovács Gábor 

                                                                                               polgármester 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014. november 12-én  

megtartott rendkívüli  üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Ferenczi Zoltán képviselő 

    Székelyné Mester Mária képviselő 

     

Meghívottak:    

    Dr. Horváth László  jegyző 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről távolmaradt Giczei István képviselő. 

  

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Székelyné Mester Mária és Ferenczi Zoltán 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 

125/2014. (XI.12.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1. Szilárd-hulladék gazdálkodási Társulásba delegálás 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2. Szociális bizottság tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3. Szociális tűzifa rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

4. Egyebek 
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Tárgy /1.tsp/ Szilárd-hulladék gazdálkodási Társulásba delegálás 

   Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A polgármestert is delegálni kell a társulásba, és még egy főt, aki helyettesíti a polgármestert 

akadályoztatása esetén.  

Javaslom a polgármestert és az alpolgármestert, Bódi Eleket delegálni a társulásba.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

126/2014. (XI.12.)  KT. számú határozata 

 

Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába delegálásról 

 

A képviselő testület  

 

Nagydobos Önkormányzatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-

gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában delegált tagként állandó jelleggel 

Kovács Gábor (4823. Nagydobos, Jókai u. 37. szám) polgármester képviseli. 

Akadályoztatása esetén az Önkormányzatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában Bódi Elek 4823. 

(Nagydobos, Jókai u. 23. szám) teljes körűen képviseli.  

 

Felelős: Képviselő testület 

Határidő: folyamatos 

 

Tárgy /2.tsp/ Szociális bizottság tagjainak megválasztása 

   Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szerettem volna, ha a kisebbség is delegál egy tagot a szociális bizottságban, de nem volt ilyen 

igényük, itt voltak, nem kérték ennek a lehetőségét.  

 

Megérkezik Giczei István képviselő. 

 

Úgy gondolom, nem kívánnak részt venni benne. Voltak bent egyeztetésen, nem delegáltak senkit. 

 

Javaslom működjön 3 fővel, de az 5 főn is gondolkodhatunk. Ebben az esetben be lehetne vonni 

Tündét és a védőnőt is. Ha 3 főben gondolkodunk, akkor én Fazekas Sándort, Ferenczi Zoltánt és 

Barnáné Jutkát gondoltam. 

 

Fekete László képviselő: 

Én Tündére és a védőnőre gondoltam, ők jobban ismerik a szociális helyzeteket a munkájuk miatt.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Én is őket javaslom.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A munkakörük miatt lehetnek tagjai a bizottságnak? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szerintem igen. 
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Fekete László képviselő: 

Tündéhez mennek úgyis kitöltetni a kérelmeket, és ő ismeri a problémájukat.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Nehogy az legyen, hogy őhozzá mennek, és akkor biztos is a segély.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Meg lettek kérdezve ezek az emberek? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, vállalják. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én Barnánét javaslom, védőnőnek és Tündének hátrányos lenne, cseszegethetik őket. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Barnánéhoz is odamehetnek, őt is cseszegethetik. 

 

Fekete László képviselő: 

Nem emberekre kellene hivatkozni, hanem azt kellene választani, aki jobban benne van, jobban ismeri 

a helyzetüket a kérelmezőknek.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Legyen 3 fő a testületből és legyen 2 külsős tag.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

El kell dönteni, hogy 3 tagú, vagy 5 tagú legyen a bizottság. Ki vállalná a testületből 3 tagnak. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ha ezen múlik, hogy Tünde és a védőnő tagok legyenek, én vállalom.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A határozatképesség miatt én a 2+1 felállást javaslom.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A határozatképesség 5 fő esetén is meg lesz, mivel a 3 testületi tag itt lesz.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én megneveztem azokat, akik érdemesek a feladat elvégzésére. Meg kell kérdezni a bizottság elnökét 

is, hiszen ő fog velük dolgozni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én mindenkivel együtt tudok dolgozni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A személyeskedés miatt dönthetünk titkos szavazással is. Az 5 fős bizottság azért lenne jobb, mert 

több információból jobban lehet dönteni. Ha nem működik, lehet változtatni benne.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ez így jó lenne, legyen akkor a bizottságban Macus, Barnáné és Tünde. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A két Jutkát javaslom külsősnek. 
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Székelyné Mester Mária képviselő: 

Nem értek egyet vele, én védőnőt javaslom és Tündét.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Egyetértek polgármester javaslatával, legyen a két külsős Barnáné és védőnő Jutka. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a szociális bizottság elnöke Ferenczi Zoltán, tagok Fazekas Sándor, 

Székelyné Mester Mária, külsős tag Szász Gyuláné és Barna Zoltánné legyen, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozta: 

 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

127/2014. (XI.12.)  KT. számú határozata 

 

A Szociális Bizottság megválasztásáról 

 

A képviselő testület  

 

A Szociális Bizottságot az alábbi formában választja meg: 

 

Elnök:  Ferenczi Zoltán 

 Tagok:  Fazekas Sándor 

   Székelyné Mester Mária 

   Szász Gyuláné 

   Barna Zoltánné 

 

Tárgy /3.tsp/ Szociális tűzifa rendelet elfogadása 

   Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Az új rendeletet a kormányhivatal iránymutatása alapján készítettem el. A kérelemben kellene 

kiegészíteni a kérelmező születési adataival.  

 

Fekete László képviselő: 

Házszám szerint kell adni, tavaly is probléma volt, hogy 4 család is lakik egy házban. Csak a 

tulajdonos kapjon. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A tavalyi listában is volt ahol 2 család volt egy címre beírva, Gorzó János és Pataki Sándorné. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mindenki hibázik, ilyen nagy tömegű adat rögzítésekor történhet elírás. Javaslom, hogy a jövő 

héten hétfőtől legyen kiküldve a kérelem, és péntekig hozzák vissza.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Név szerint menjen ki a kérelem. A fát az vegye át, akinek név szerint szól.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha a mezőőrök ott lesznek a kiszállításnál nem lesz gond.  
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Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért a kiadott rendelet-tervezet 

elfogadásával, kérem szavazzon. 

 

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

rendeletet alkotta: 

 
 Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

8/2014. (XI.12.)  önkormányzati rendelete 

 

a szociális tűzifa 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 

46/2014. (IX.25.)  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 46/2014. (IX.25.)  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 tűzifa 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 tűzifát biztosít háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3  

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 fával (vagy részben fával) 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:  
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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;  

cb) időskorúak járadékára;  

cc) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra;  

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 tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek és a háztartások számától.  

3. § 

(1) Nem jogosult a szociális tűzifa támogatásra az a személy vagy család : 

a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett 

b) Azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával 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 2014. 11. 21.-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 tűzifa 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 2015. március 31-én hatályát veszti.  

 

Kovács Gábor                                                                                                 Dr. Horváth László 

polgármester                                                                                                               jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 

2014. 11. 12-én. 

 

Dr. Horváth László 

jegyző 
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Tárgy /4.tsp/ Egyebek 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Beadtunk egy projektet adatlapokkal településfejlesztési támogatásra. Az elképzeléseket kellet leírni. 

Ezek az alábbiak: - település központ fejlesztése, - egészségügyi központ felújítása, - Perényi kastély 

felújítása, - tökfesztiválhoz szabadtüzű főzőhely kialakítása, - akadálymentesítés, - zöldhivatal. 

Szeretném kihangsúlyozni, hogy az igényeket kellett leírni. Ezekre majd pályázat lesz kiírva a 

következő években.  Van-e még valakinek javaslata, hogy mit vegyünk bele? 

 

Giczei István képviselő: 

Füves pálya, mint Szamoskéren? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem fér bele a kiírásba. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az útkereszteződésnél fekvőrendőr, vagy gyalogátkelőhely kialakítása, ezt nem lehet beleírni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megpróbáljuk, holnap Peti beleírja. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A Tóthné házát az óvodával szemben nem lenne érdemes megvenni? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Annak az ingatlannak a megvétele nagyon sok akadályba ütközik. Sok a tulajdonos, és elhunytak 

nevén is vannak résztulajdonok, melyek nem lettek a hagyatékba bevonva. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A Petőfi és a Bem utcában továbbra is gondot jelentenek a kóbor kutyák, ez a kutyakérdés a mai napig 

nincs megoldva.  

 

 

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

 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 

Székelyné Mester Mária      Ferenczi Zoltán

     jegyzőkönyv - hitelesítők 


