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Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a
határozatképességet, az ülést megnyitja.
Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A képviselő testület Giczei István és Fazekas Sándor 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
9/2015. (II.11.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1.) 2015. évi költségvetés előzetes tárgyalása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2) Óvoda Alapító Okirat módosítása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3) Polgármesteri Hivatal Alapító okirat módosítása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4) Egyebek

Tárgy /1.tsp/ 2015. évi költségvetés előzetes tárgyalása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A mostani testületi ülésen nem kell még elfogadni a költségvetést, javaslom mindenki tanulmányozza
át és február végéig elfogadásra fog kerülni. Megkérem Fazekas Sándort a pénzügyi bizottság elnökét,
hogy tájékoztassa a képviselő testületet a bizottság véleményéről, javaslatáról.
Fazekas Sándor képviselő, pénzügyi bizottság elnöke:
A bizottság átnézte a költségvetés tervezetet, a bevételi oldalra javasolta beírni az uborkából 3 millió
Ft-ot, továbbá javasoltam az első lakáshoz jutók támogatását 600.000 Ft-ót megemelni 1 millió Ft-ra,
mivel júliustól adni fogja az állam a támogatást lakásvásárlásra, és várható, hogy többen fogják
igényelni ezt az önkormányzati támogatást.
Kovács Gábor polgármester:
Az állami támogatáshoz adni kell még nekünk is támogatást?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Mindegy, hogy milyen pénzből veszi meg a fiatal a lakást, hitelből vagy saját erőből, de szerintem
nem sokan fogják igényelni ezt a támogatási formát.
Kovács Gábor polgármester:
Szerintem sajnos lesznek visszaélések.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A rendeletben meg vannak határozva a feltételek, (nagydobosi lakos, 1 éves folyamatos
munkaviszony) azzal kiszűrhetők a jogosulatlan igénylők.
Kovács Gábor polgármester:
Az állami támogatásnál is ilyen feltételek vannak meghatározva.
Bódi Elek képviselő:
Sanyi te biztosítottnak látod azt, hogy meg lesz ez az 1 millió Ft, mert ha van rá fedezet nem gond,
hogy javaslod az emelést.
Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos:
Igen, meg van rá a fedezet.
Kovács Gábor polgármester:
Lehet-e jegyző úr olyat meghatározni a rendeletünkben, hogy ha csak szocpolból veszi a lakást, ne
igényelhesse az önkormányzati támogatást?
Dr. Horváth László jegyző:
Igen, bele lehet ilyet tenni a rendeletbe.
Kovács Gábor polgármester:
Biztosan lesz akit hátrányosan érint, de ezzel kivédhetők lesznek a jogosulatlan igénylők.
Fazekas Sándor képviselő, pénzügyi bizottság elnöke:
Mi javasoltunk 500 ezer Ft összeget beírni faluközpont tervezésére.
Kovács Gábor polgármester:
Jönni fognak ki pályázatok, előre kell gondolkodni, tervekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy első
körben be tudjuk adni a pályázatokat

Fazekas Sándor képviselő, pénzügyi bizottság elnöke:
A bizottság ennyi változtatást javasolt, illetve további egyeztetéseket is a költségvetést illetően. 11
millió Ft van betervezve az E-STAR-nak városgazdálkodáson, mivel nem tudjuk mi lesz a tárgyalás
végeredménye.
Kovács Gábor polgármester:
Ha rosszul sül el, akkor önerőből nem tudjuk előteremteni az összeget. Dr. Sarka Attila ügyvég úr el
fog jönni tájékoztatni a képviselő testületet. Hiánnyal kell tervezni a költségvetést, de túl sokkal sem
lehet. Van-e észrevétel, hozzászólás a napirendhez?
Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos:
A segélyezést szeretném elmondani. Vannak kötelezés és adható formák. Az FHT-t 2 hónapra fedezi
le az állam 90 %-ban. A rendszeres szociális segély egész évben megy, ezt 12 hónapra terveztük be.
22.437.000 Ft-ot kapunk szociális feladatok támogatására. Ez lefedezte a temetési segélyt, első
lakáshoz jutók támogatását, átmeneti segélyt, Bursát stb. Beterveztük a 22 millió Ft-ot, de 16 millió
Ft-ot a képviselő testület döntése alapján kell felhasználni szociális támogatásra.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Akkor van ami megszűnik.
Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos:
Igen, az FHT-t átveszi a járási hivatal, a lakásfenntartási támogatás, mint ilyen megszűnik, de a
képviselő testület adhat lakásfenntartásra, vagy másfajta ellátási formára. Konkrétan még nem tudjuk,
hogy mire lehet ezt az összeget felhasználni.
Fazekas Sándor képviselő, pénzügyi bizottság elnöke:
Le van írva, hogy milyen ellátási formából lehet választani.
Bódi Elek képviselő:
Szerintem nem fog fejfájást okozni a 16 millió Ft elköltése, lesz arra címke, amire el lehet költeni. A
mezőőröknek látom be van tervezve a bér. Be van-e tervezve a mezőőri járulékból bejövő összeg?
Meghatároztunk mezőőri járulékot 1.000 Ft/ ha összeget. Be kell tervezni, hiszen erről már döntés
született.
Fazekas Sándor képviselő, pénzügyi bizottság elnöke:
Igen, erről döntöttünk, de eddig nem kértük a gazdáktól.
Székelyné Mester Mária képviselő:
És erre hogy fognak reagálni a földtulajdonosok?
Bódi Elek képviselő:
És arra hogy reagálnak, ha lopják a fáját?
Kovács Gábor polgármester:
Ha nem akarnak fizetni, akkor őrizzék meg.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ha volt közvélemény kutatás, akkor rendben.
Giczei István képviselő:
Nem fogják sokalni az 1.000 Ft-ot hektáronként?
Kovács Gábor polgármester:
Szerintem nem sokalják.

Fazekas Sándor képviselő, pénzügyi bizottság elnöke:
Szerintem kivitelezhető a járulék beszedése.
Fekete László képviselő:
Ne csak szántóra legyen kivetve, hanem erdőre is.
Kovács Gábor polgármester:
Persze mindenre kivetjük.
Bódi Elek képviselő:
2 millió Ft bevétel lenne megközelítőleg, ez legalább ennyivel csökkenti az óvoda mínuszát. Aki ezt a
költségvetést megcsinálta, csak gratulálni lehet. Összességében, ha ez így van, a konyha hozta ezt a
mínuszt ugye?
Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos:
Igen, de csökkent a normatíva, emelkedtek a bérek, stb.
Bódi Elek képviselő:
Én nem tudom elhinni, hogy tavaly pluszos, vagy nullás volt a konyha, de ez az én saját véleményem.
Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos:
Én a tényekre hivatkozok a költségvetés elkészítésénél.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A konyhát is fogja vinni a KLIK, ha átveszi az óvodát?
Kovács Gábor polgármester:
Ha át is veszi az óvodát, a konyhát nem fogja.
Giczei István képviselő:
Görög Csaba bérleti díja a szolgálati lakásra 10.000 Ft/hó, szerintem ez kevés.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Meg kell nézni, hogy melyik szolgálati lakásnak, mennyi a rezsije, ennek biztosan a duplája, hiszen
nagy lakás.
Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos:
6 hónapra terveztük be Görög Csabának a bérleti díját, mivel elköltöznek. Minden rezsit ők fizetnek.
Fazekas Sándor képviselő, pénzügyi bizottság elnöke:
Ladomérszki Györgynek a rezsi is benne van a lakbérben?
Kovács Gábor polgármester:
Egy része igen, de ezen felül fizetnek fűtésre.
Bódi Elek képviselő:
Az óvodánál 2 millió Ft van betervezve gáz-energiára, 150-160 ezer Ft/hó a gázfogyasztás. Én
100.000 Ft/hó összeget fizetek a lakásra, ezt összehasonlítási alapnak mondom. Nem jó, hogy
nincsenek felszerelve fogyasztásmérők külön a konyhán
Kovács Gábor polgármester:
Az lenne jó, ha sikerülne felújítani a konyhát.
Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos:
Mérők felszerelése nagy kiadás lenne?

Kovács Gábor polgármester:
Szerintem terveztetni kell.
Javaslom, mindenki nézze át a költségvetést, és a következő testületi ülésen megtárgyaljuk.
Tárgy /2.tsp/ Óvoda Alapító Okirat módosítása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Évente felül kell vizsgálni és aktualizálni kell az alapító okiratot. Jegyző úr miben módosult?
Dr. Horváth László jegyző:
Formátumában változott, országosan egységes formátuma lesz, ezért kell módosítani az óvoda és a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát is.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért az óvoda alapító okiratának módosításával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
10/2015. (II.11.) KT. számú határozata
A Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
A képviselő testület
A Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratát az alábbi formában az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8/A. § (2) bekezdés, 11.§ (7) bekezdés
valamint a 111.§ (26) bekezdésben előírt módon fogadja el.

1. ..............................................................................................................................s
z. melléklet

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

(Köznevelési intézmény esetén)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) »Szivárvány Napközi
Otthonos Óvoda« alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv
1.1.1. ................................................................................................................................m
egnevezése: Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
1.1.2. ................................................................................................................................r
övidített neve: Óvoda
1.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. ................................................................................................................................…
nyelven:
1.2.2. ................................................................................................................................…
nyelven:
1.2.3. ................................................................................................................................…
nyelven:
1.3. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv
1.3.1. ................................................................................................................................s
zékhelye: 4823 Nagydobos, Fő u. 133.
1.3.2. ................................................................................................................................t
elephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1
2
3

2. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alapításának dátuma:
2.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály:
2.3. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1. ................................................................................................................................m
egnevezése: Nagydobos Község Önkormányzata
2.3.2. ................................................................................................................................s
zékhelye: 4823 Nagydobos, Fő u. 129.
2.4. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése

székhelye

1
2
3
2.5. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv megszűnésének
2.5.1. ................................................................................................................................i
dőpontja:
2.5.2. ................................................................................................................................f
eltétele:

3. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. ................................................................................................................................m
egnevezése: Nagydobos Község Önkormányzata
3.1.2. ................................................................................................................................s
zékhelye: 4823 Nagydobos, Fő u. 129.
3.2. ...........................................................................................................................................A
z irányítási hatáskörök korlátja:
3.3. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök
esetén
3.3.1. ................................................................................................................................a
középirányító szerv megnevezése, székhelye:
3.3.2. ................................................................................................................................á
truházott irányítási hatáskörök:
3.3.3. ................................................................................................................................a
középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése:
3.4. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv tekintetében nem középirányító szervre átruházott irányítási
hatáskörök esetén
az
irányítási
hatáskör
átruházásáról
rendelkező törvény,
kormányrendelet
megjelölése
1
2

az
irányítási ügycsoportok
hatáskör
gyakorlójának
megnevezése,
székhelye

az
átruházott
irányítási
hatáskörök

3

4. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv tevékenysége
4.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv közfeladata:
4.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

..

..

4.3. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.4. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

2

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai

3

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1

óvodai

4.5. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nagydobos község közigazgatási
területe
4.6. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:
4.7. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály:

5. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
5.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1
2
3
5.3. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:

6. ............................................................................................................... A
köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. ...........................................................................................................................................A
köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1. ................................................................................................................................m
egnevezése: Nagydobos Község Önkormányzata
6.1.2. ................................................................................................................................sz
ékhelye: 4823 Nagydobos, Fő u. 129.
6.2. ...........................................................................................................................................A
köznevelési intézmény
6.2.1. ................................................................................................................................t
ípusa:
6.2.2. ................................................................................................................................a
lapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
6.2.3. ................................................................................................................................g
azdálkodásával összefüggő jogosítványok:
6.3. ...........................................................................................................................................A
köznevelési intézmény tagintézménye(i):
tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1
2
3
6.4. ...........................................................................................................................................A
feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.4.1. ................................................................................................................................sz
ékhelyén: 100 fő
6.4.2. ................................................................................................................................ta
gintézményében:
tagintézmény megnevezése
1
2

maximális gyermek-, tanulólétszám

3
6.5. ...........................................................................................................................................I
skolatípusonként az évfolyamok száma:
iskolatípus

évfolyamok száma

1
2
3
6.6. ...........................................................................................................................................A
köznevelési intézményben folyó alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak és
azon belül a tanszakok megnevezése:
művészeti ág megnevezése

tanszak megnevezése

1
2
3
6.7. ...........................................................................................................................................A
köznevelési intézményben folyó szakképzés
6.7.1. ................................................................................................................................sz
akmacsoportjai:
6.7.2. ................................................................................................................................az
egyes szakmacsoportokban az Országos Képzési Jegyzék szerint megszerezhető
szakképesítések:
OKJ azonosító

megnevezés

szakmacsoport

1
2
3
6.8. ...........................................................................................................................................S
zakközépiskolai ágazati képzés
ágazati kódja

megnevezése

1
2
3
6.9. ...........................................................................................................................................A
feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

1

ingatlan
helyrajzi
száma

ingatlan
hasznos
alapterülete
(m2)

vagyon
feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati
joga

az
ingatlan
funkciója,
célja

2
3

7. ............................................................................................................... A
felsőoktatási intézményre vonatkozó rendelkezések
7.1. ...........................................................................................................................................A
felsőoktatási intézmény fenntartójának
7.1.1. ................................................................................................................................m
egnevezése:
7.1.2. ................................................................................................................................sz
ékhelye:
7.2. ...........................................................................................................................................A
felsőoktatási intézmény székhelyén kívüli képzések helyszíne(i):
képzési hely megnevezése

képzési hely címe

1
2
3
7.3. ...........................................................................................................................................A
felvehető maximális hallgatólétszám:
7.4. ...........................................................................................................................................A
felsőoktatási intézmény
7.4.1. ................................................................................................................................ka
ri és szervezeti tagolása:
7.4.2. ................................................................................................................................fe
nntartott intézménye(i) megnevezése és székhelye:
fenntartott intézmény megnevezése

fenntartott intézmény székhelye

1
2
3
7.5. ...........................................................................................................................................A
felsőoktatási intézmény képzési szintjei, képzési területei, tudományterületei,
szakmacsoportjai és azok helyszíne:
képzési szint

1
2
3

képzési
tudományterület,
szakmacsoport

terület, képzés helyszíne (székhely,
telephely, székhelyen kívül)

7.6. ...........................................................................................................................................Az
alaptevékenység ellátásán túl
7.6.1. ................................................................................................................................az
alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok:
7.6.2. ................................................................................................................................vé
gezhető vállalkozási tevékenysége:
7.6.3. ................................................................................................................................k
özművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, egyéb
feladatok:
7.7. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

ingatlan
hasznos
alapterülete
(m2)

vagyon
feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati
joga

az
ingatlan
funkciója,
célja

1
2
3
7.8. ...........................................................................................................................................Eg
yéb rendelkezések:

8. ............................................................................................................... Z
áró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától (VAGY) »dátum«
napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv »dátum« napján kelt, »korábbi
alapító okirat száma« okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Nagydobos, 2015. február 18.

P.H.

---------------------------------------------

Tárgy /3.tsp/ Polgármesteri Hivatal Alapító okirat módosítása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát is az egységes formátum miatt kell módosítani jegyző úr
elmondása alapján. Aki egyetért a módosítással, kérem szavazzon.

A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
11/2015. (II.11.) KT. számú határozata
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Nagydobos Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
A költségvetési szerv
1. Megnevezése: Nagydobosi Polgármesteri Hivatal
Törzsszáma: 404970
Adószáma: 15404974-2-15
2. Székhelye: 4823 Nagydobos, Fő u. 129.
3. Telephelye címe: 4. Közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre

való

előkészítésével

és

végrehajtásával

kapcsolatos

feladatokat.

A

hivatal

közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.
5. Szakmai alaptevékenysége:
A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
6. Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

011220
013210
013360
016010
016020

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

8. Illetékessége, működési köre:
Nagydobos nagyközség teljes közigazgatási területe.
9. Irányító szervének neve, székhelye:
Nagydobos Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4823 Nagydobos,
Fő u. 129.
1. Vezetőjének megbízási rendje:
A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere – pályázat
alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.
2. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közszolgálati jogviszony, melyre a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény
rendelkezései az irányadók. Munkaviszony, melyre a Munka Törvénykönyve rendelkezései az
irányadók. Megbízásos jogviszony, melyre a Ptk. rendelkezései az irányadók.
ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat 2015……….. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Nagydobosi
Polgármesteri Hivatalnak a Nagydobos Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
által jóváhagyott, 2010. 06. 10 napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Nagydobos Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
44/2014.(IV. 10.) határozattal hagyta jóvá.
Nagydobos, 2015……………….
P.H.
Kovács Gábor
polgármester

Tárgy /4.tsp/ Egyebek

Dr. Horváth László
jegyző

Bódi Elek képviselő:
Az E-STAR érintve volt a költségvetés tárgyalásakor, január 6-án volt a tárgyalás, kérjük, hogy az
ügyvéd úr tájékoztasson bennünket a perről.
Kovács Gábor polgármester:
Fog jönni, mivel a számlát is fogja hozni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Lehet-e tudni, hogy mennyiért csinálja?
Kovács Gábor polgármester:
500.000 Ft volt megszavazva havi lebontásban, ez már ki lett fizetve. Az úti költséget Szamosszeg és
Nagydobos felváltva fizeti.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ha már nem kap pénzt, mennyire lelkiismeretesen képvisel bennünket a perben?
Kovács Gábor polgármester:
Az ügyvédi díjat megkapta, annyiért vállalta. Az biztos, hogy fizetni fogunk, vagy 20 milliót, vagy 40
milliót. Olyan nem lesz, hogy nem fog kelleni fizetni.
Bódi Elek képviselő:
A kóbor ebek problémája továbbra is meg van, a Petőfi, Bem, Dózsa, Rákóczi utcákban.
A Bem utca sarkánál van egy feszület maradvány. Kérném, hogy a tisztelendő úrral beszélj ez ügyben.
Kovács Gábor polgármester:
Magántulajdon az a terület, keresztanyám fel akarta újítani, de falakba ütközött. Nem vetett még el a
felújítás lehetőséget, tájékoztatást fogok kérni erről.
Bódi Elek képviselő:
Szender Lacinak a súlyadóval kapcsolatban van-e fejlemény?
Dr. Horváth László jegyző:
Az önkormányzat a helyi adóból adhat elengedést. A súlyadó központi adó, 40 %-a marad itt az
önkormányzatnál. Fizetési halasztást, illetve a késedelmi pótlék elengedését kérheti.
Bódi Elek képviselő:
A közmunkásokat háromszor ellenőriztem, a véleményemet erről elmondtam. Volt aki ott volt, volt
aki szabadságon volt, egy brigád volt rendesen jelen. Ezen változtatni kell.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Decemberben próbáltam élelmiszercsomagot kérni, de az önkormányzat 2 éve már nem kért, miért?
Kovács Gábor polgármester:
Miskolcról hozhatunk, eddig kétszer hoztunk, akkor minden háztartásnak adtunk is.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A dücskő kérdés Pálinkás mellett, hogy áll?
Kovács Gábor polgármester:
Meg lesz oldva, össze lesz roppantva.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A szociális tűzifa mennyibe fájt nekünk? Megígérted, hogy kigyűjteted.

Kovács Gábor polgármester:
Még nem lett kigyűjtve, de kifogjuk.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Rácz József beadott egy kérelmet egyszeri nagyobb összegű segélyre decemberben, és nem került
elém. Miért?
Én így nem tudom csinálni, ezzel le is mondok a szociális bizottság vezetéséről.
Kovács Gábor polgármester:
Mikor ült össze a szociális bizottság?
Ferenczi Zoltán képviselő:
Egyszer, a szociális tűzifa ügyében, de te akkor is magad elé vetted a kérelmeket, és jót nevettél rajta.
A külsős tagok le sem tették az esküt.
Kovács Gábor polgármester:
Szerinted ez az én feladatom lett volna? Én egyetlen egy ügyet sem vittem át neked, a következő
testületi ülésre meg fogom mondani, hogy miért nem kaptad meg az anyagot, mi volt az oka.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Javaslom Máriának, hogy fogadja el a szociális elnöki megbízást.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nem.
Bódi Elek képviselő:
Zoli, én kérlek, hogy ne mondj le. Én javasoltalak, hogy legyél a bizottság elnöke.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Én ezt így nem tudom csinálni.
Fekete László képviselő:
A tanyán az áramkiépítés hogy áll?
Kovács Gábor polgármester:
A tervezőnél van, folyamatban van az ügy. Az E-ON 2015. március-áprilisra ígérte.
A szennyvíz vagyon tulajdon hányadáról kellene határozatot hozni, a következő ülésen megbeszéljük.
A buszvárók építésével kapcsolatban, ha egyet terveztetünk, akkor 100.000 Ft a költség, ha többet
akkor 300.000 Ft. A jövő héten fog kijönni Filep István és megmondja, hogy terveztetés és nem az
engedélyeztetés, mennyibe fog kerülni. Meg kellene ezt beszélnünk.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Én soknak tartom, nem javaslom.
Bódi Elek képviselő:
Én a térkövezést a buszmegállókban mindenképpen javaslom.
Kovács Gábor polgármester:
Amit korábban Fonalka István csináltatott buszvárót – engedély nélkül -, 150.000 Ft-ba került.
Javaslom csináltassuk meg a tervet, és engedélyeztessük.
Ferenczi Zoltán képviselő:

A VOLÁN ebbe nem tud beszállni?
Kovács Gábor polgármester:
Megkérdezhetjük, de biztosan NEM lesz a válasz.
Sajnos vannak olyan helyek, szakaszok, ahol nagyon kevés hely van.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Én arra kérek megoldást, hogy ne a vízbe szálljanak le az emberek a buszról.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Erre lehetne figyelni, a gödrökbe lehetne földet vinni a közmunkásoknak.
Kovács Gábor polgármester:
Ezt most is figyelik Gyusziék. A jövő héten már lesz árajánlat erre az ügyre.
Bódi Elek képviselő:
Én javaslom, hogy legyen egy szilárd rész, ahova leszállnak az emberek a buszról. Buszvárókra csak
az egyik oldalra gondoltam.
Fazekas Sándor képviselő:
Én a lemez buszvárók helyett javasolnék másikat.
Kovács Gábor polgármester:
Megvárjuk az árajánlatot, és megbeszéljük.
A kistérség küldött egy megkeresést a társasági megállapodás módosításáról. Egy dolog változik,
Szamosszeg kilépett a kistérségből.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mi miatt lépett ki?
Kovács Gábor polgármester:
Pereskedik Mátészalkával, nem fizet, és nem is kér bizonyos ellátásokból.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A kistérség mit hozott Nagydobosnak?
Kovács Gábor polgármester:
A gyermekjóléti szolgálatot és a családsegítést, az orvosi ügyeletet is ő működteti. Kézzel foghatóan
nem nagyon hozott semmit, erre a korábbi években lett volna lehetőség, de sajnos Istvánék nem
hoztak ki belőle semmit sem. Tegnap volt egy tájékoztató és Tünde azt mondta, hogy sok minden fog
változni, és akkor az általános iskolások 90 %-át védelembe fog kelleni venni, és ő akkor már nem
fogja tudni mind a két munkakört ellátni egyedül.
Ha nincs több kérdés, aki egyetért a társulási megállapodás módosításával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
12/2015. (II.11.) KT. számú határozata

a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

A Képviselő-testület
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörében
A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozat
1. sz. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a
határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosítás, továbbá a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodás aláírására.
Nagydobos, 2015. február 11.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
1.sz. melléklet
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának Módosításáról
A jelen megállapodásban szerződő társult önkormányzatok egymással 2004. november 4-én
szerződést kötöttek a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról. A Társulási

Megállapodást 2013. július 1. naptól kezdődő hatállyal módosítják és egységes
szerkezetbe foglalták.
Társult önkormányzatok képviselő-testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011.évi CLXXXIX törvény (továbbiakban Mötv.) 88. § (2) bekezdésére
figyelemmel -, mely szerint a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához,
módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez – a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítják:

I. fejezet
1.) A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása
(továbbiakban :Megállapodás ) I. fejezet 8. pontjából
(„8. A Társulás tagjainak neve, székhelye ) törlésre kerül:
Szamosszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye : Szamosszeg, Bercsényi u. 6.

2.) A Megállapodás III. fejezet
1. A Társulás szervei:
a) az elnök
b) ügyvezető alelnök
c) a bizottságok

3.) A Megállapodás VI. fejezet (Egyéb rendelkezések) 7. pontja helyébe a következő 7.
pont kerül:
„7. A tagok között a társulás működése során felmerült vitás kérdésekben a
Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt.”

II. fejezet
Záró rendelkezések
A Társulási Megállapodás módosítása a legutoljára jóváhagyó önkormányzat képviselőtestület döntésének időpontjában lép hatályba.
Záradék:
A társulási megállapodás módosítását a
határozataikkal jóváhagyták:
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
………………… település képviselő-testülete

tag

önkormányzatok

képviselő-testületei

Jóváhagyó határozat száma
………/2015. (……..)

Mátészalka, 2015. …………………….

Gyarmati Endre
polgármester
Fábiánháza

Kovács Csaba
polgármester
Fülpösdaróc

Máténé Vincze Andrea
polgármester
Géberjén

PH.

PH.

PH:

Halmi József
polgármester
Györtelek

Nagy János
polgármester
Hodász

Györfiné Papp Judit
polgármester
Jármi

PH.

PH.

PH:

Dr. Barkaszi Sándor
polgármester
Kocsord

Hanusi Péter
polgármester
Mátészalka

Müller Istvánné
polgármester
Mérk

PH.

PH.

PH:

Kovács Gábor
polgármester
Nagydobos

Kovács Lajos
polgármester
Nagyecsed

Mihálku Attila
polgármester
Nyírcsaholy

PH.

PH.

PH.

Jenei Sándor
polgármester
Nyírkáta

Szőkéné Vadon Edit
polgármester
Nyírmeggyes

Szabó János
polgármester
Nyírparasznya

PH.

PH.

PH.

Erdélyi Miklós
polgármester
Ópályi

Szabó Béla
polgármester
Ököritófülpös

Hódi Miklós
polgármester
Őr

PH.

PH.

PH.

Illés Béla

Petri István

Teremi László

polgármester
Papos

polgármester
Rápolt

polgármester
Szamoskér

PH.

PH.

PH:

Tulbura Gábor
polgármester
Tiborszállás

Tisza Sándor
polgármester
Vaja

Vilmos István
polgármester
Vállaj

PH.

PH.

PH.
2. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
A
SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
LÉTREHOZÁSÁRÓL

Preambulum
1. A jelen megállapodásban szerződő társult önkormányzatok egymással 2004. november 4én szerződést kötöttek a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról.
2. Az önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX
törvény (továbbiakban Mötv.) 87. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati
feladat-és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében a Mötv. 88. § (2)
bekezdésének megfelelően felülvizsgálták a Társulási Megállapodást és - 2013. július 1.
naptól kezdődő hatállyal - azt alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe:

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Társulás neve: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás).

2. A Társulás székhelye: 4700 Mátészalka, Rákóczi utca 43.
3. A Társulás tagjainak képviselőit és lakosságszámát az 1. számú melléklet tartalmazza.
4. A Társulás alapításának időpontja: 2004. XI. 4. (Létrejött a Szatmári Területfejlesztési
Társulás jogutódjaként)
5. A Társulás működési területe: a Társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási
területe.
6. A Társulás időtartama: határozatlan.
7. A Társulás bélyegzője: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott
körbélyegző, középen Magyarország címerével.
8. A Társulás tagjainak neve, székhelye:
Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Fábiánháza, Kossuth u. 25/A.
Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Fülpösdaróc, Fő u. 48.
Géberjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Géberjén, Móricz Zs. u. 30/a
Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Győrtelek, Kossuth u. 19.
Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Hodász, Petőfi Sándor u. 6.
Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Jármi, Kölcsey u. 14.
Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Mátészalka, Hősök tere 9.
Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Kocsord, Szent I. u. 13.
Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Mérk, Hunyadi u. 45.
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Nagydobos, Fő u. 129.
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Nagyecsed, Rákóczi út 14.

Nyírcsaholy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Nyírcsaholy, Szabadság u. 1.
Nyírkáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Nyírkáta, Kossuth L.u. 13.
Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Nyírmeggyes, Petőfi u. 6.
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Nyírparasznya, Szabadság út 23.
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Ópály, Rajk L. u. 4.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Ököritófülpös, Kossuth u. 108.
Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Őr, Kossuth u. 2.
Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Papos, István király u. 2.
Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Rápolt, Főtér 12.
Szamoskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Szamoskér, Kossuth u. 161.
Szamosszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Szamosszeg, Bercsényi u. 6.
Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Tiborszállás, Dózsa Gy. u. 17.
Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Vaja, Damjanich u. 71.
Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Vállaj, Szabadság tér 6.
9. A Társulás jogi személy gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
10. A Társulás képviselője: a Társulás mindenkori elnöke, annak akadályoztatása esetén a
Társulás mindenkori ügyvezető alelnöke.

11. A Társulás, feladatai megvalósítása céljából költségvetési szervet alapíthat, tarthat fent.

A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye:
Szatmári Kistérségi Gyerekesély Iroda
4700 Mátészalka, Rákóczi út.43.
Az intézmény működési területe a társulás tag önkormányzatainak közigazgatási területe.

Intézmény tekintetében az alapvető jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje:
Az Intézmény vezetőjével kapcsolatos munkáltató jogkört a Társulási Tanács gyakorolja az
alábbiak szerint: az intézményvezető kinevezése, felmentése.
A vezető felett az egyéb munkáltató jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az intézmény vezetője gyakorolja.
A Társulás által fenntartott költségvetési intézményt a 2. számú melléklet tartalmazza.
II. fejezet
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA
1. A Társulás célja:
2.a) a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása;
b) a kistérség területén a településfejlesztés összehangolása;
c) Szervezeti keret biztosítása a települési önkormányzatok kapcsolat-és együttműködési
rendszerének
d) Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyeinek növelésére a
Mátészalkai Kistérségben elnevezésű, TÁMOP -5.2.3.A-12/1-2012-0007 azonosító számú
projekt megvalósítása.
e) Mátészalka-Kocsord települések közötti külterületi kerékpárút megépítése elnevezésű,
KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0018 azonosító számú projekt megvalósítása,
f) európai uniós támogatással megvalósult projektek lezárása és fenntartása
2. A Társulás tagjai által a Társulásra ruházott feladat- és hatáskörök (alaptevékenység):
Szakágazat:
889900
Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül .
a.) Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
megvalósítása.
b.) A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
megvalósítása
c.) Társulási vagyon üzemeltetési, hasznosítási feladatok
Kormányzati funkció:
104060
107080

A gyermekek , fiatalok és családok életminőségét javító programok
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

III. fejezet
A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
A Társulás szervei
1. A Társulás szervei:
a) a Társulási Tanács,
b) az elnök
c) az elnökség
d) az ügyvezető alelnök
e) az alelnökök
f) a bizottságok
A Társulási Tanács
2. A Társulás irányító és legfőbb döntést hozó szerve a Társulási Tanács.
3. A Társulási Tanácsban a tagokat a polgármesterek képviselik, a polgármester
akadályoztatása esetén helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik.
4. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
5. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök hívja
össze és vezeti.
6. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
b) e Társulási megállapodásban vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben,
c) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül,
d) a Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15
napon belül.
7. A Társulási Tanács ülése nyilvános, döntését ülésén határozattal hozza.
a) zárt ülést tart a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban szabályozott ügyekben,
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
8. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a Mötv. képviselőtestület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A

jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke tizenöt napon belül megküldi a Megyei
Kormányhivatalnak.
9. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a társult önkormányzatok képviselőinek több
mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát.
10. Minősített többség szükséges:
- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához,
az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;
- zárt ülés elrendeléséhez;
- a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg
visszavonása, Munka Törvénykönyve 56. § (1) bekezdés szerinti hátrányos jogkövetkezmény
kiszabása;
- a társulás elnökének, alelnökének megválasztásához,
- a társulásból való kizáráshoz,
- és abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.
A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő
tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
12. A Társulási Tanács feladatai:
Meghatározza a Társulás szervezetét,
Megválasztja a Társulás szerveit,
Meghatározza a Társulás szervezeti és működési szabályzatát,
Dönt a költségvetés, a zárszámadás, a Társulás éves munkaterve és annak beszámolója
elfogadásáról.
A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a Társulási Tanács saját maga
állapítja meg.
13. A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az
elnök helyettesítésére, munkájának segítésére ügyvezető alelnököt (elnökhelyettest) választ.
Az elnök személyére a Társulás bármely tagja javaslatot tehet.
14. A társulási megállapodást a Társulás tagjai módosíthatják, törvényben meghatározottak
szerint módosítják.
Az Elnökség

15. A Társulási Tanács tagjai sorából legalább öt -, de legfeljebb kilenctagú Elnökséget
választ. Az Elnökség tagjai a Társulási Tanács elnöke, ügyvezető alelnöke és alelnökei.
16. Az Elnökség előkészíti a Társulási Tanács döntéseit, összehangolja a bizottságok
munkáját.
17. Az Elnökség működésére, a Társulási Tanácsnak történő beszámolásának rendjére
vonatkozó rendelkezéseket a Társulási Tanács Szervezeti és Működési szabályzata
tartalmazza.
A Bizottságok
18. A Társulási Tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat
hozhat létre a Társulási Tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági
szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből. A bizottságok
tagjainak számát, összetételét és működésének rendjét a Társulási Tanács határozza meg, a
bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja lehet.
A Pénzügyi Bizottság
19. A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének, működésének és gazdálkodásának
ellenőrzése céljából Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Bizottság elnökét és tagjai több mint
felét a Társulási Tanács tagjai közül kell választani

A Társulás Munkaszervezete
20. A társulás munkaszervezeti (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése,

gazdálkodás) feladatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal látja el. A
munkaszervezeti feladatok ellátásának részletes szabályait, költségek viseléséről külön
megállapodás rendelkezik, melyet minden év február 28. napjáig aktualizál a Társulás
és Mátészalka Város Önkormányzata.

IV. fejezet
A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
1. A Társulás a Társulási Tanács által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik. A
Társulás pénzalapjának kezeléséért és felhasználásáért, az ezzel összefüggő gazdálkodási
feladatokért a Társulás elnöke a felelős. A Társulás részéről kötelezettségvállalásra, illetve
utalványozásra a Társulás elnöke, vagy az elnök által erre személy jogosult. Az elnök a
mindenkori közbeszerzési értékhatárokat el nem érő mértékű kötelezettségvállalások esetében
önállóan dönt. A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a
munkaszervezet gazdasági vezetője – illetve az általa meghatalmazott személy- jogosult.

2. A Társulás költségvetését a munkaszervezet
pénzintézeténél vezetett számláján.

kezeli

a

Társulás

számlavezető

3. Bevételei:
a) A tagok által befizetett éves hozzájárulások. Az önkormányzatok hozzájárulása a
lakosság számának arányában történik. A lakosságszám tekintetében a tárgyévi
költségvetési törvénynél figyelembevett lakosságszám az irányadó. A hozzájárulás
összegét a várható költségek figyelembevételével a Társulási Tanács állapítja meg a
tárgyévhez kapcsolódó költségvetési koncepció elfogadása keretében.
A hozzájárulást minden évben két részletben, - az első részletet március 30-ig, a
második részletet augusztus 30-ig, - kell befizetni a Társulás számlavezető
pénzintézeténél vezetett számlájára.
b)
c)
d)
e)

A feladat ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege.
Önkormányzati és állami költségvetési támogatások.
Pályázatok során elnyert támogatások.
Céltámogatások, melyeket elkülönítetten kell kezelni.

4. Kiadásai:
A Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő működési, felhalmozási és egyéb
kiadások.
5. A Társulás azon tagjával szemben, mely a vállalt költségviselést határidőben nem
teljesítette, az alábbi eljárás az irányadó:
A Társulási Tanács határozatában felhívja az érintett önkormányzatot a jelen társulási
megállapodásból származó kötelezettségeinek teljesítésére.
Amennyiben a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül belül az érintett
önkormányzat nem tesz maradéktalanul eleget a jelen társulási megállapodásból származó
kötelezettségeinek, a társulás elnöke azonnali beszedési megbízást nyújt be.
A Társulás
Tagjai jelen társulási megállapodásnak a képviselő-testületeik által történt jóváhagyásával,
visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják az a számlavezető pénzintézetüknél történő, - jelen
társulási megállapodásból származó kötelezettségeiknek teljesítésére vonatkozó, - azonnali
beszedési megbízás (inkasszó) alkalmazására.
A Társulási Tanács azon tagja, mely a vállalt költségviselést határidőben nem teljesítette az V.
fejezet 3. pontjában meghatározott eljárással a Társulásból kizárható. Kizárás esetén a tag
által korábban befizetett tagdíj nem jár vissza.
6. Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére
vonatkozó részén felül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló
közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös Tanácsi
döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg.

7. Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült,
és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a Társulásból
való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A
teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg.
8. A Társulás tagjai – a polgármesteri hivatalaikon és egyéb fenntartásukban lévő
intézményeiken keresztül, - kötelesek a Társulás és az Iroda megkeresésére határidőben adatot
szolgáltatni, illetve együttműködni minden olyan ügyben, amely jelen társulási megállapodás
alapján a Társulás közös feladatellátásába tartozik. A Társulás tagjai vállalják, hogy soron
következő képviselő-testületi üléseiken napirendre vesznek minden olyan Társulási ügyet,
amely jelen társulási megállapodás alapján a Társulás közös feladatellátásába tartozik, és
képviselő-testületi döntéshozatalt igényel. Sürgős esetben vállalják rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívását.

Az ellenőrzés rendje
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja,
hogy a társulás szervezete, működése, döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak.
A Társulás gazdálkodásának ellenőrzését a társulás Pénzügyi Bizottsága, éves ellenőrzés alapján a
belső ellenőr, illetve az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága vizsgálja.
Az ellenőrzés tervezett időpontjáról az Elnököt annak megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban
kell értesíteni. Az ellenőrzés eredményéről a Társulási Tanácsot a soron következő ülésen tájékozatni
kell.

A Társulás vagyona
1. A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást
követően – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthető
el, kivéve ha:
a) az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból
származó ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési
szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon
kapcsolódott, vagy
b) az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén,
amennyiben a támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a
továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül, vagy
c) a támogatási szerződésben a támogatással létrehozott vagyon elidegenítése
tekintetében a fentieknél rövidebb időtartam került meghatározásra, akkor csak azon
időtartamon belül, tekintettel az a)-b) pontokra.
A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott olyan vagyon, amely a
beszerzését követően a Társulás tagjai részére használatba átadásra kerül, a támogatási
szerződésben előírt elidegenítési tilalmat követően, vagy ha ilyen tilalom nincs előírva a
használatba adással egyidejűleg, térítésmentesen, vagy amennyiben a Társulás saját

költségvetéséből önerőt biztosított a támogatással létrehozott vagyon beszerzéséhez, az
önerőnek, - a beszerzés és az önerő megfizetésének időpontja közötti időtartamra számolt,
Központi Statisztikai Hivatal által közzétett infláció mértékével növelt összegének, - a
Társulás részére történő megfizetését követően, automatikusan a Társulás tagjának a
tulajdonába kerül.
2. A vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlása a Társulási
Tanácsot illetik meg, figyelemmel a IV. fejezet 1. és 12. pontjában meghatározottakra. A
Társulás megszűnése esetén a vagyonfelosztás a tagok lakosságszáma arányában történik.
3. A központi költségvetési támogatást a Társulásnak, vagy annak tagjának – a Társuláson
keresztül, - a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt kamattal növelt összegben vissza
kell fizetnie a központi költségvetésbe, ha:
a) a támogatás igénybevételével keletkezett vagyont a beruházás időtartama alatt vagy
az aktiválást követően ingatlanvagyon esetében tíz éven, más vagyon esetében öt éven
belül – elidegenítik, ide nem értve a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása
mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltakat;
b) a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített támogatási célra és
feltételeknek megfelelően használják fel;
c) a közszolgáltatási feladathoz, a Társulás által átadott normatívát az érintett
önkormányzat nem a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően használja fel,
illetve a közszolgáltatási feladatellátás nem felel meg a rá irányadó mindenkor hatályos
jogszabályoknak.
V. fejezet
A TÁRSULÁS LÉTREJÖTTE, MEGSZŰNÉSE

1. A tagsági jogviszony keletkezése: A Társulásban résztvevő települések a képviselő-testület
minősített többségű határozatával mondják ki a Társulásban való részvételüket. A Társuláshoz
csatlakozni bármikor lehet.
2. A Társulásból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve naptári év utolsó napjával
lehet. A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat
képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a Társulás tagjaival
közölni.
3. A Társulásból való kizárás: A Társulás tagjainak, több mint a fele minősített többséggel
hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a Társulásból kizárhatja azon tagját, amely a
megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett
eleget.
4. A Társulás megszűnik:

-

ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul,
ha társulás tagjai többséggel azt elhatározzák,
bíróság jogerős döntésével,
ha a felmondás illetve a kizárás folytán a tagok száma egy lesz.

A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt
vagyonnal 3 hónapon belül el kell számolni. Annak kiadására a Társulás tagja csak abban az
esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását, ebben az
esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.
5. A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a Társulás
vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó vagyon a tagok
lakosságszáma arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás megszűnésekor a
vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, hogy az a
közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. A
közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a
Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere
stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását
biztosítja. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében
biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a
folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás
átengedése feltételeiben állapodnak meg.

VI. fejezet
Egyéb rendelkezések
1. A Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal beszámolnak a képviselő-testületeiknek
a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
2./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX törvény rendelkezései, valamint a Ptk. szabályai az irányadóak.
3./ Jelen megállapodás mellékletét képezik a társuló önkormányzatok képviselő-testületeinek e
megállapodás jóváhagyásáról szóló határozatai.
4/ A jelen megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően – a
társult települések polgármesterei, mint akaratukkal egyezőt, saját kezű aláírással látják el.
5. / Jelen társulási megállapodás módosítása a módosítást utoljára elfogadó társulási tagönkormányzat
Képviselő-testületének elfogadó döntése napján lép hatályba.

6. / A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek
egymás között tárgyalásos formában egyeztetni. Eredménytelen egyeztetést követően a tagok
a bírósághoz fordulhatnak.
7./
A tagok jelen társulási megállapodásban eredő vitáik esetére kikötik a Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Törvényszék, valamint a Mátészalkai Járásbíróság illetékességét.
„A tagok között a társulás működése során felmerült vitás kérdésekben a Nyíregyházi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt.”
Mátészalka, 2015. …………………….
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1. számú melléklet

Szatmári Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések képviselői, és 2010. évi
helyi lakosság száma
Település neve

Polgármester

2010. évi lakosság szám

Mátészalka

Szabó István Hanusi Péter

17533

Fábiánháza

Gyarmati Endre

Fülpösdaróc

Kovács Csaba

351

Géberjén

Máténé Vincze Andrea

541

Györtelek

Halmi József

1730

Hodász

Nagy János

3432

Jármi

Györfiné Papp Judit

1316

Kocsord

Dr. Barkaszi Sándor

2990

Mérk

Müller Istvánné

2288

Nagydobos

Kovács Gábor

2182

Nagyecsed

Kovács Lajos

6812

Nyírcsaholy

Hanusi Péter Mihálku Attila

2322

Nyírkáta

Jenei Sándor

1917

Nyírmeggyes

Ertsey Péter Szőkéné Vadon
Edit

2745

Nyírparasznya

Szabó János

1000

Ópályi

Erdélyi Miklós

3090

Ököritófülpös

Szabó Béla

1891

Őr

Hódi Miklós

1500

Papos

Illés Béla

873

Rápolt

Petri István

158

Szamoskér

Teremi László

446

Szamosszeg

Oláh János

1861

2005

Tiborszállás

Csaholczi
Tulbura Gábor

Gusztáv

Vaja

Tisza Sándor

3721

Vállaj

Vilmos István

1005

1080

2. sz. melléklet

A Társulás által fenntartott költségvetési intézmény
1. A költségvetési szerv megnevezése:
SZATMÁRI KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY IRODA
2. A költségvetési szerv székhelye:
4700 Mátészalka, Rákóczi út 43.
3. A költségvetési szerv közfeladata:

A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás „Integrált térségi programok a
gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai
kistérségben” című, TAMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0007 azonosító számú
pályázatának teljes körű lebonyolítása.
Elsődleges közfeladatok:
A gyermekszegénység hatásainak, valamint családjaik mélyszegénységéből adódó
fizikai és mentális hátrányainak csökkentése.
A tanulók tanulási esélyeik növelése tanórán kívüli készségfejlesztő, ismeretbővítő,
tehetséggondozó foglalkozásokkal.
A fiatalok részére a szabadidő hasznos eltöltési lehetőségének biztosítása,
infrastruktúra megteremtésével és programokkal.
A családok foglalkoztatási esélyeinek növelése, és Önellátó képességének fejlesztése.
Szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása.
A humán szolgáltatók közötti együttműködés és a rendszerszemléletű gondolkodás
fejlesztése, szakmaközi hálózat létrehozásával.
4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
2013. március 1-től
Szakágazat
Száma
889900

889900

Szakfeladat

Neve
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül

Száma

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül

890114

890111

Neve
Esélyegyenlőség elősegítését
célzó általános, komplex
tevékenységek és programok
A
hátrányos
helyzetű
gyermekek,
fiatalok
és
családok életminőségét javító
programok

5. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatainak közigazgatási területe.
Fábiánháza község, Fülpösdaróc község, Géberjén község, Győrtelek község, Hodász község,
Jármi község, Kocsord község, Mátészalka város, Mérk nagyközség, Nagydobos község,
Nagyecsed város, Nyírcsaholy község, Nyírkáta község, Nyírmeggyes község, Nyírparasznya
község, Ópályi község, Ököritófülpös község, Őr község, Papos község, Rápolt község,
Szamoskér község, Szamosszeg község, Tiborszállás község, Vaja város, Vállaj község
közigazgatási területe.

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, 4700 Mátészalka, Rákóczi út 43.
7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása és a gazdálkodással összefüggő
jogosítványai:
Önállóan működő és gazdálkodó. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság alapján
teljes jogkörű.
8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét, az igazgatót a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa nevezi ki határozott időre, 2013. március 1 – 2015. február 28. 2015. május
31. közötti határozott időtartamra, a 2012.évi I. törvény a Munka Törvénykönyve alapján
9. A költségvetési
megjelölése:

szerv

foglalkoztatottjaira

vonatkozó

foglalkoztatási

jogviszony

Munkaviszony, amelyre a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény alkalmazandó.
Megbízási jogviszony, melyre az 1954. évi IV. törvény 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről szabályai alkalmazandó.
Alapítás dátuma:
Alapítás módja:

2013. március 1.
jogelőd nélküli

Kovács Gábor polgármester:
A sportöltöző projekt közbeszerzésénél elfogadtuk, hogy ki legyen a közbeszerző. Hozni kell egy
határozatot, hogy a közbeszerzési eljárást le tudja folytatni. Én a meghívásos közbeszerzési eljárást
javaslom, ennek rövidebb a lefutási ideje. Én hozok 3 ajánlattevőt.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Csak hármat lehet hozni?
Kovács Gábor polgármester:
Igen.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Nem lehetett decemberben elkezdeni az eljárást?
Kovács Gábor polgármester:
Most kezdtük el. December 31-ig be kell fejezni a beruházást.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Eddig nem volt sürgős?
Kovács Gábor polgármester:
Most sem sürgős, legyen nyílt eljárás, de ott van jogorvoslati lehetőség, ezért nem fog az időbe
beleférni. A meghívásos rövidebb idő alatt lezajlik és mi is diktálhatunk benne. Megbízhatjuk azt is,
akit ti gondoltok. Meghívom a következő testületi ülésre Dr. Kiss Editet, hogy mondja el a
közbeszerzés folyamatát, és a kérdéseiteket is feltehetitek neki.

A védőnő és Tünde jelezte, hogy a kisebbség körében igény lenne arra, hogy ne tudjanak többet
szülni. Jelenleg kb. 14 fő jelezte ezt. A korábbi években is hozzájárult az önkormányzat a spirál
megvásárlásához. Én ezt most is támogatni tudom.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A kisebbségi önkormányzat ebbe nem száll be?
Kovács Gábor polgármester:
Szerinted? Nekik ez nem érdekük.
Bódi Elek képviselő:
Támogatom polgármester úr javaslatát, de hozni kell egy határozatot a szankciókról is. Nehogy az
legyen, hogy megvesszük a spirált, és vagy nem kerül feltételre, vagy rövid időn belül levetetik.
Kovács Gábor polgármester:
Ezzel óvatosan kell bánni, az érintettek önkéntesen vállalják, mi nem kötelezzük rá őket.
Fazekas Sándor képviselő:
Én is jó ötletnek tartom ezt a fajta támogatást.
Kovács Gábor polgármester:
A költségeknek utána járunk, és visszatérünk erre a témára.
Sertés ügy: Én vettem egy hízót 500 Ft/kg áron, 400 Ft/kg-ért lenne még egyre vevő.
Fekete László képviselő:
Az kevés érte, be kell vinni a vágóhídra.
Kovács Gábor polgármester:
Ki vállalja be ezt?
El kell gondolkodni rajta, mi azt mondtuk, hogy költséget takarítunk meg a csirkével és a sertéssel. Ez
a valóságban nem így van. A sertéseknek hetente kb. 40.000 Ft-ba kerül csak a táp.
Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos:
Mire mindent felszámolunk és azon a költségen vesszük be a nyilvántartásba, az jóval többe kerül, ezt
figyelembe kell venni.
Kovács Gábor polgármester:
Az lenne a legjobb, ha megvásárolhatnánk a konyhára a normatívából a sertést, de ezt nem lehet.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Oda kell adni 400 Ft/kg áron annak akinek kell a sertés.
Bódi Elek képviselő:
Szerintem is el kell adni, és veszünk az árából azt ami szükséges. Jobb eladni.
Kovács Gábor polgármester:
Vastag István akar megvenni egyet.
Venni kellene takarmánydarálót, mely keverő is egyben. Kb. 300.000 Ft használtan. Mit szóltok
hozzá?
Fekete László képviselő:
Meg kell várni, míg pályázat lesz kiírva.

Ferenczi Zoltán képviselő:
Csináltatni nem lehet?
Kovács Gábor polgármester:
Darálónk van, de jó lenne egy keverő is, használtan olcsóbb lenne.
Venni kellene 50-60 mázsa kukoricát, míg 4.000 Ft az ára, hiszen nincs elegendő kukoricánk.
Fazekas Sándor képviselő:
A 24 db malaccal mi lesz, ha megnő?
Kovács Gábor polgármester:
12 db-ot el szeretnék adni 500-550 Ft/kg áron. A mezőgazdasági programba most is be van tervezve
mangalica beszerzés.
Fekete László képviselő:
A malac ára nagyon olcsó, 20.000 Ft alatt nem szabad odaadni, nagyon szépek azok a malacok. Meg
kell mérni kettőt, és akkor már van mihez viszonytanunk.
Bódi Elek képviselő:
Minden annyiért eladó, amennyiért megveszik.
Kovács Gábor polgármester:
Határozzuk meg a kg.-énti árat, az lesz a legjobb. Javaslom a malac árát 550 Ft/kg, és a hízó árát 400
Ft/kg-ban meghatározni. 2 db hízót és 12 db malacot értékesítünk.
A képviselő testület egyhangúlag elfogadta polgármester javaslatát.
Kovács Gábor polgármester:
Ki az aki a kutyakérdésben tud előrelépni, én már ebbe belebuktam.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Beszélgettünk róla, hogy van valamilyen szer az ivartalanításra.
Kovács Gábor polgármester:
Megyek Budapestre, és utána fogok ennek járni. Ha van ötletetek, akkor mondjátok el.
Szociális bizottsági ülést tervezek a jövő hétre. Jó lenne, ha összeülne a bizottság, és meghívnánk a
védőnőt, igazgatónőt, óvodavezetőt, Köveshegyinét, és KMB megbízottat, és én is szeretnék részt
venni rajta. A helyi viszonyoknak megfelelően javaslatot tennének a szociális rendelet megalkotására.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Szerintem az egész testület legyen jelen.
Kovács Gábor polgármester:
Szerintem a szociális bizottság rakja össze, és utána kerüljön a KT elé. Az általam mondott személyek
napi szinten benne vannak, ezért javaslom bevonni őket. A jövő héten kedden 16 órára tervezem a
szociális bizottsági ülést, szerdán pedig 17 órakor képviselő testületi ülés lesz.
Dr. Horváth László jegyző:
A fogorvosnő keresett meg, csempe és járólap felújítást tervez a fogorvosi rendelőben. Kérdezte, hogy
embereket tud-e adni a felújításhoz az önkormányzat.
Kovács Gábor polgármester:

Ennek akadálya szerintem nincs.
Van-e még több javaslat, hozzászólás?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja.
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polgármester

Dr. Horváth László
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