Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület
2015. április 9-én megtartott ülésének
a.)
b.)
c.)
d.)

jegyzőkönyve: 1
tárgysorozata: 1határozatai: 35-40.
rendelete: 3.
/2015.
TÁRGYSOROZAT

1) Éves átfogó értékelés a gyermekjóléti szolgálat munkájáról
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
2) A felnőtt háziorvosi ügyelet ellátásáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3) Az Óvoda kérelméről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4) Az Óvodai étkeztetés 3 havi kimutatása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5) A közkifolyók használatáról szóló rendelet
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6) A rekultivált szemétlerakók utólagos monitoringozása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
7) Gazdasági program elfogadása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
8) Egyebek

Nagydobos, 2015. április 20.
Kovás Gábor
polgármester

1

Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. április 9-én megtartott
üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Bódi Elek képviselő
Fazekas Sándor képviselő
Fekete László képviselő
Ferenczi Zoltán képviselő
Giczei István képviselő
Székelyné Mester Mária képviselő
Dr. Horváth László jegyző

Meghívott:

Drabik Csabáné óvoda vezető
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető
Köveshegyi Tiborné családgondozó

Kovács Gábor polgármester köszönti
határozatképességet, az ülést megnyitja.

a

megjelenteket.

Számszerűen

megállapítja

a

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A képviselő testület Székelyné Mester Mária és Giczei István képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek
kijelöli.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének módosítására
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
35/2015. (IV. 09.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:

1) Éves átfogó értékelés a gyermekjóléti szolgálat munkájáról
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
2) A felnőtt háziorvosi ügyelet ellátásáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
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3) Az Óvoda kérelméről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4) Az Óvodai étkeztetés 3 havi kimutatása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5) A közkifolyók használatáról szóló rendelet
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6) A rekultivált szemétlerakók utólagos monitoringozása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
7) Gazdasági program elfogadása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
8) Egyebek

Tárgy /1.tsp/ Éves átfogó értékelés a gyermekjóléti szolgálat munkájáról
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
Kovács Gábor polgármester:
Köszöntöm Köveshegyi TibornéTündét, megkérlek, hogy pár mondatban foglald össze az értékelést a
2014. éves munkádról.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Köszönöm a meghívást. A 2014-es beszámolót a képviselő testület elé kell terjeszteni és május 31-ig
a kormányhivatalnak továbbítani. 4 órában családgondozást, 4 órában gyermekjóléti feladatokat
végzek. Nagyon sok volt a konfliktus kezelés, és a családon belüli problémákkal kapcsolatos feladatok
elvégzése. Leg jellemzőbb problémák Nagydoboson: 6 fő azoknak a fiatalkorú lányoknak a száma,
akik teherbe estek. 1 szülő döntött abortusz mellett. A legnagyobb probléma az, hogy nem működnek
együött a szülők a gyermekjóléti szolgálattal. 18 fő védelembe vétele volt, ebből 15 fő iskolai
mulasztás miatt. Jó lenne pszichológus, de nincs. A jelzőrendszeri kapcsolatok nagyon jók. Egyre több
jelzés érkezik a lakosoktól is. Az iskolával és az óvodával nagyon jó a kapcsolat. a rendőrséggel is
nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Gyereket nem emeltem ki a családból. Röviden ennyit mondanék el.
Kovács Gábor polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást, a kérdéseket, észrevételeket fel lehet tenni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Pszichológust nem kérhetne az iskola?
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Az iskolába heti két órába jön pszichológus. Én a szülőnek javasolhatok pszichológust, ha ebben
együttműködik a szülő, az jó. Terápiára kellene küldeni több gyereket, de sajnos ez a dolog a
kistérségen belül sem megoldott, ott sincs ilyen jellegű szakember.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Családgondozó felé két esetben történt jelzés a családon belüli erőszakról. Miért csak kettő?
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Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Nekem két esetben szóltak a rendőrök. Ha probléma van, én is jelzem nekik, sőt ha kell ki is jönnek
velem a családhoz.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Fénymásolót kaptatok-e és a polgárőr autó visz-e ha kell?
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
A fénymásoló beszerzése folyamatban van, a polgárőr autó visz, ha szükséges.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Milyen szankciót lehet alkalmazni, hogy többet törődjenek a gyerekekkel a szülők? Nem hivatalos
forrásból tudom, hogy a nagydobosi cigányok vannak az utolsó helyen, abban, hogy nem akarnak
főzni, takarítani megtanulni.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Amivel tudom motiválni: 2015.01.01-től a 16 éves kor betöltéséig tanköteles a gyerek, ha nem jár
iskolába fel kell függeszteni az iskoláztatási támogatás folyósítását. 60 gyerekből 50-nél fel van
függesztve az ellátás. 44 problémás családból 20-al tudok dolgozni. Jönnek, jelzik időben a problémát.
A tiszteletet nekem megadják, nem tegezhetnek. Sajnos nincsenek motiválva, az sem visszatartó erő,
hogy megvonják az ellátást. a fiatalkorúak terhességével sem tudunk mit tenni.
Van olyan család, akik szégyellik, ha a gyerekekkel gond van, ezekkel a családokkal lehet együtt
dolgozni. A gyereket a törvény szerint a családban kell tartani, nagyon nehéz kiemelni onnan, meg
van kötve a kezünk.
Kovács Gábor polgármester:
Milyen a kapcsolat a gyámhivatallal?
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Segítőek addig, meg nem írom a levelet, és akkor jön az ejnye-bejnye. Megírtam a levelet a családból
kiemelésről, és visszadobták.
Kovács Gábor polgármester:
Azt mondod, hogy romakultúra szerint élnek. Itt Nagydoboson nincsenek gyökereik. A mi
településünk mindig is befogadó település volt, több helyről jöttek a romák, ezért is húznak szét.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
A szülő azt mondja, hogy az abortusz Istennek nem tetsző dolog, és ezért nem vetetik el a gyereket. Én
elmondom, miért nem szabad egy 15 évesnek szülni, és a védőnő is nagyon sokat segít ebben, de a
szülők állnak mellénk.
Giczei István képviselő:
A spirált nem lehet feltenni nekik?
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Fiatalkorú, nem engedélyezik.
Szeretném még elmondani, hogy emelkedett az agresszivitás az iskolás, és az óvodán belül.
Szünetekben nem lehet dolgozni, rugdossák az ajtót az iskolás gyerekek, sőt a szülők is, mint felnőtt
ügyfelek a váróhelyiségben összefirkálnak mindent.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az a bajom az egésszel, hogy neveletlenek, nem lehet őket kordában tartani, mi lesz így a következő
generációval?
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Kovács Gábor polgármester:
Ez a helyzet helyi szinten megoldhatatlan.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Pártfogó felügyelet bevonása miatt több munkánk lesz. A pártfogó elmondása alapján Nagydobos
közepesen fertőzött terület.
Kovács Gábor polgármester:
Borsodban sokkal rosszabb a helyzet. Van-e még kérdés a napirendhez?
Bódi Elek képviselő:
Átolvastam az előterjesztési anyagot, igen csak részletes és tartalmas. A 4 órára megkaptam a választ.
Milyen pozitív hatásokat ért el a gyermekjóléti szolgálat? Írtad, hogy 285 volt a családlátogatások
száma, szinte minden napra jut egy. Volt-e olyan, ahol felfigyeltetek arra, hogy nincs WC?
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
A 285 nem 285 családot jelent. Ez 44 családot érint, ezen felül környezettanulmányokat is végeztem.
Általában van mindenhol WC. Tudni kell, hogy sajnos az alapvető higiéniát sem tartják be a romák
nagy része.
Bódi Elek képviselő:
Milyen az élelmiszerbankkal a kapcsolatod?
Kovács Gábor polgármester:
Erre a kérdésre had válaszoljak én. 7 éves programok vannak, jelenleg nincs futó program. amit
tudnak adni, az gyors lejáratú élelmiszerek. (tej, joghurt). Ennek a lehetőségét meg kell vizsgálni, hogy
bemerjük-e vállalni, mivel ezeket a termékeket azonnal szét kell osztani, nem lehet tárolni.
Bódi Elek képviselő:
Ha nem kamionnal adnak, akkor az óvodába fel lehet használni.
Kovács Gábor polgármester:
Az oviba nem lehet felhasználni, ezeket szét kell osztani.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Tiszakerecsenybe van egy program a Vöröskereszten keresztül, kenyeret és tejet kapnak. De ők kis
településeket kerestek, ahol kevés a halmozottan hátrányos helyzetű család. Nagydobos nem tartozik
ebbe a körbe, itt nagyon sok a hátrányos helyzetű család. Próbáltam ruhagyűjtést szervezni
magánakcióban, cipőket ruhákat kaptunk eddig, ezek mind jó minőségű dolgok voltak, de sajnos nem
becsülik meg a családok ezeket a dolgokat, a cipőket a kukában találtuk meg, a ruhákat eldobálták,
vagy eltüzelték. Bármiben nagyon szívesen segítek, de magánakciót nem szervezek többet. Kell
segíteni, de becsüljék is meg.
Kovács Gábor polgármester:
Ami ingyen van, azt nem becsülik meg.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nekik minden ingyen van.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Én minden kezdeményezésben benne vagyok, segítek.
Bódi Elek képviselő:
Én a gyűjtést, a segélycsomagokat az egész lakosságnak gondoltam, ugyan úgy mint korábban.
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Kovács Gábor polgármester:
Lesz később, de most nincs ilyen program.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
A gyermekjóléti és a családgondozói feladatok terén a 4 óra nagyon kevés, dogozunk csináljuk a két
segítővel, de ez inkább csak tűzoltás. Nincs elegendő idő a feladatokra.
Fekete László képviselő:
Be fog kelleni tenni egy megfelelő végzettségű roma dolgozót, küszködjön ő velük.
Kovács Gábor polgármester:
Régebben külön volt a gyermekjóléti és a családgondozó. Én abban látom az alternatívát, hogy 8
órában lenne gyermekjólétis és 4 órában lenne egy családgondozó. Tünde melyik feladat jár több
munkával?
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Közel ugyan annyi. Kitelne a feladatok alapján két nyolc órás alkalmazott.
Kovács Gábor polgármester:
Anyagilag nem telik ki a normatívából, sokkal kellene megpótolni.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Több helyen van úgy, hogy 6 órában gyermekjólétis, 2 órában családgondozó, de csak papíron. Nekem
két segítőm van, ügyesek, de a munka oroszlánrészét nem tudják elvégezni, azokat nekem kell ellátni.
Kovács Gábor polgármester:
Ezért javasoltam azt, hogy 4 órában felveszünk valakit egy másik településsel közösen.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ha kitölt 8 órát az elvégzendő munka, vegyünk fel plusz egy főt.
Kovács Gábor polgármester:
Megkérdezem Ildikót, hogy mennyivel kell kiegészíteni ilyen esetben az önkormányzatnak a
normatívát.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ha két dolgozó lenne, nagyobb eredménnyel tudnának dolgozni. Valamit tennünk kell, mivel már
most is sokan elhordják a gyerekeket más iskolába.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Azzal, hogy két dolgozó lenne, ezt a problémát nem oldod meg.
Bódi Elek képviselő:
Sok pénz a 1,5 millió Ft, mellyel ki kellene egészíteni a bért. Én elismerem a Tünde munkáját, de nem
fogja megoldani a problémákat a plusz dolgozó.
Zoli, amikor Ceglédi tünde és Bíró Anita látták el közösen ezeket a feladatokat, ahhoz viszonyítva
változott valami?
Ferenczi Zoltán képviselő:
akkor hagyni kell, had csináljanak mindent a romák.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Sok mindent lehetne csinálni, ha ketten lennénk, pl. lehetne csoportosítani.
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Bódi Elek képviselő:
Tünde voltál az összejöveteleken, láttad, hogy mennyien voltak a kisebbség részéről?
Fekete László képviselő elhagyja az üléstermet.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Igen voltam. Láttam, hogy mennyire érdektelenek.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ha meg lehet oldani, próbáljuk meg a 4 órás foglalkoztatást.
Kovács Gábor polgármester:
Helyileg biztosan nincs ilyen szakember, utána nézek. Ildikóval kiszámoltatom az ezzel járó
költségeket, de el kell gondolkozni, mennyi hasznot fog hozni majd.
Bódi Elek képviselő:
Sajnos abban nőnek fel, hogy munkanélküli az apa, az anya ők is azok lesznek.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
A felnőtteket is nevelni kell. A tanulókat nem az iskolának vagy nekem kellene megnevelni, ez a szülő
feladata lenne.
A gyermekjóléti munkakörben határidők vannak, az adminisztrációkat folyamatosan ellenőrzik, eddig
nem történt hiba.
A rendőrség részéről is megkapunk minden segítséget, ha kell, jönnek.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nem lehet több rendőr?
Kovács Gábor polgármester:
Egy nyomozót kaptunk a csoporthoz, több rendőrt nem fognak adni.
Amennyiben nincs több kérdés hozzászólás, megköszönöm Tündének a beszámolót.
Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
36/2015. (IV. 09.) KT. számú határozata
A gyermekjóléti szolgálat átfogó értékelése 2014. évi munkájáról
A képviselő testület
Az előterjesztésnek megfelelő formában elfogadja a gyermekjóléti szolgálat
átfogó értékelését a 2014. munkájáról.
Határidő: 2015.05.31.
Felelős: jegyző
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BESZÁMOLÓ
A Mátészalkai Kistérség Gyermekjóléti Szolgálata gyermekjóléti
feladatainak 2014. évi ellátásáról Nagydobos Község
vonatkozásában
A beszámolót átfogó értékelés céljából az 1997. évi XXXI. Tv. 96. § 6. bekezdése értelmében
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer áttekintése, a jelzőrendszer tagjai által kitöltött kérdőívek
és jelentések, valamint a gyermekjóléti szolgálat tapasztalatai, adatai alapján készítettem.
A 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a tartalmi
követelményeket, amelyet a gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök, és a jelző rendszer tagjainak
beszámolója alapján a Képviselő-testület elé kell terjeszteni és annak elfogadása után a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé kell továbbítani minden év
május 30-ig.

I.

2014. év
Nagydobos

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves
korosztály adataira:

állandó
száma
2151 fő

lakosok 0-18
száma
549 fő

évesek

Fő

Korcsoport
0-3 év

115

3-6 év

85

6-14 év

232

14-18 év

117
Összesen

549

II. Az Önkormányzatok által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátások bemutatása:

Gyermekjóléti Szolgáltatás:
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A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekvédelem rendszerében a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások egyik alapellátási formája.

Nagydobos község Gyermekjóléti Szolgálata 2007. április 1-től a Szatmári Egyesített
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társuláshoz csatlakozott Mátészalka
központtal. Fenntartó székhelye: 4823 Nagydobos, Fő út 135.sz.
Ellátási területe: Nagydobos Község Közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező
magyar állampolgárságú,
- állandó tartózkodásra jogosító személy igazolvánnyal rendelkező bevándorolt,
- a magyar hatóságok által menekültként elismert gyerekekre és fiatal felnőttekre, valamint
szüleikre,
- a nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha az intézkedés elmulasztása
a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
A településen a gyermekjóléti szolgálat feladatait Köveshegyi Tiborné látja el. A 15/1998.(IV.
30.) NM. rendelet 1. számú melléklete értelmében a településen élő 0-18 éveseinek-, illetve a
gondozottak számának figyelembe vételével heti 5 napon – hétfő-péntek – látja el ezt a feladatot,napi
4 órában.
A tárgyi és személyi feltételek megfelelnek a 15/1998. (IV.30.) NM. rendeletben előírtaknak.

Adminisztráció:
A szolgálat a szakmai munka dokumentációját, adminisztrációját elkülönítetten kezeli.
A családgondozói tevékenységemet a 235/1997 (XII. 17.) Kormányrendeletben meghatározott
„Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlap rendszeren vezetem.
A napi munka regisztrálására forgalmi naplót vezetek. A forgalmi naplóba jegyzem a személyes és
telefonos megkereséseket, ügyintézéseket, családlátogatásokat, esetmegbeszéléseket, egyéb fontos
információkat.
Egyéb írásos feladat: környezettanulmány készítés, esetmegbeszélésekről feljegyzés, levelezések,
pedagógiai jellemzések írásbeli megkérése, értesítések, meghívók, statisztikai adatszolgáltatások,
jelentések, jelzésekre írásbeli visszajelzések, javaslatok gyámhivatal felé,.

A gyermekjóléti szolgálat célja:
Annak elősegítése, hogy a gyermek ellátása, nevelése családi (oltalmat nyújtó)
környezetben történjen és megelőzze a gyermek kiemelését a családból, valamint megelőzze,
elhárítsa vagy enyhítse azokat a gyermekre ható károsodásokat, amelyek egészséges
személyiségfejlődését zavarják, vagy meggátolják. Célja továbbá, hogy segítse azoknak a
pozitív hatásoknak az érvényesülését, amelyek hozzájárulnak a gyermek társadalmilag is
értékes képességeinek kibontakoztatásához és kifejlesztéséhez.

A gyermekjóléti szolgálat feladata:
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a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,
a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése,
a gyermek testi- lelki egészségének, családban nevelésének elősegítése,
a családból kiemelt gyermek zökkenőmentes visszahelyezése az otthonába,
tájékoztatni a gyermeket, ill. a szülőt azokról a társadalmi normákról, jogokról,
kötelességekről, amelyek összefüggésben állnak a gyermekek testi-, lelki-, értelmi
fejlődésével,
a támogatáshoz való hozzájutás segítése keretében a gyermekjóléti szolgálat felkészíti a
családot a támogatás igénylésére és célszerű felhasználására,
segítséget nyújt a gyermek kérelmének előterjesztéséhez,

szükség esetén felveszi a kapcsolatot az illetékes hatósággal és tájékoztatja a gyermek
szükségleteiről,
minden esetben feladat, a gyermeki jogok tiszteletben tartása.

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének megoszlása:
A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el.
Információnyújtás
Tanácsadás
Segítő beszélgetés
Hivatalos ügyekben való közreműködés
Családlátogatás
Közvetítés más szolgáltatásba
Környezettanulmány készítés
Felülvizsgálati tárgyaláson Védelembe vétel
való részvételek
Átmeneti nev.v.
Konfliktuskezelés (válás, kapcsolattartás)
Szakmaközi megbeszélés
Esetkonferencia
Elhelyezési értekezleten részvétel

2014. év
36
12
438
12
285
2
8
5
0
292
6
9
0

Az esetek nagy része nem a gyermek és a családja önkéntes jelentkezésével indul,
hanem a jelzőrendszer tagja hívja fel a figyelmet a család problémájára.
2014-ben a jelzések száma, szóbeli, telefonos, írásbeli összesen – mely egy-egy család
esetében a gondozás ideje alatt többször is megismétlődött - 71 volt.

Jellemző problémák:
alacsony jövedelmi viszonyok,
szülői elhanyagolás (érzelmi, értelmi, fizikai),
együttműködés hiánya,
iskolai teljesítmény kudarcok, ebből fakadó magatartászavarok
gyermeknevelési hiányosságok,
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életviteli problémák: alkoholizmus, pénzgazdálkodási zavarok a családon belül
igazolatlan iskolai hiányzások, reggeli késések
egyre nő azoknak a /helyi illetve más településről beköltöző/ fiatalkorú
lányoknak a száma, akik 15-16-17 évesen várandósok lesznek, tankötelesek,
emiatt iskolába nem tudnak és nem is akarnak járni
megjelentek olyan problémák, hogy a gyerekek/fiatalkorúak nem vigyáztak a
környezetükben vagy a közterületen lévő általuk is használt eszközökre pl:
iskolában a villanykapcsolót leverte…stb.

Magas a gyermeknevelési problémák száma. Ez egy folyamat, amely gyakorlatilag a gyermek
serdülőkorba lépésével körülbelül a 12. és 14. év között csúcsosodik ki. A hátterében többnyire egy
elhibázott, következetlen nevelésmód áll. Továbbá jellemző, hogy mindig fellelhető hibás működés a
családban (hibás érzelmi és viselkedési modellek a környezet részéről), fennáll a családi légkör rejtett
vagy nyílt zavara, mely mentálisan is betegít, illetve probléma, hogy a szülő nem mindig partnere a
nevelési-oktatási intézménynek a gyermek nevelésében.

Az anyagi problémák rendezésében nyújtott segítség során az információnyújtás
mellett a hivatalos ügyintézésekben is sok segítséget nyújt a szolgálat az ügyfelek számára.

A gyermekjóléti szolgálat által rendszeres gondozásban részesülők száma:
A segítségnyújtás elsődleges módját az alapellátásban történő családgondozás jelenti. A
családgondozás mindenkor a segítő kapcsolatra épül, melynek alapja a közös együttműködés. A család
gondozásának filozófiája, hogy a gyermek jólétét akkor szolgáljuk legjobban, ha megerősítjük a
családot, mint egységet.
A család segítése, gondozása pedig tervezett tevékenység. Azonnali változást és gyökeres
problémamegoldást nem várhatunk, hiszen a családgondozás hosszú folyamat. A komplex jellegű
segítő tevékenység a teljes családi rendszerre kiterjed, problémamegoldásának javítását szolgálja. A
tevékenység maga széles körű, de a megoldásban az ún. „kis lépések” elve érvényesül. Csak olyan
ütemben történik a haladás, ahogy a család képes az együttműködésre. Ennek alapja a család, az egyén
értékrendje, amely ha különböző mértékben is, de ütközik a családgondozó által képviselt értékekkel,
normákkal, ezért kezdetben csak olyan feladatokat tűz ki a Szolgálat, amely az ügyfél számára is
fontos. Olyan normákat próbál közvetíteni felé, melyekkel ő maga is tud azonosulni, így
felhasználható saját motiváltsága.
A védelembe vétel javaslatára, magára a védelembe vételre akkor kerül sor, ha a gyermek
veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem lehet: a gyermek
körül a problémák tovább súlyosbodtak, veszélyeztetettsége fennáll, a szülő és/vagy gyermek nem
együttműködő.

Alapellátásban gondozottak száma
Védelembe vett gyermekek száma
Utógondozás alatt állók száma

2014. év
35
18
11

Átmeneti neveltek száma
Gondozott családok száma
Összesen:

3
44
100

A 2014. évben alapellátásban gondozott gyerekek problémái: iskolai teljesítmény kudarca,
magatartási zavar, viselkedési problémák (verekedés, csúnya beszéd a társakkal, tiszteletlenség
felnőttel szemben), rendszeres késések az iskolából. A problémát az iskola gyermekvédelmi felelőse
és osztályfőnök jelezte. Ennek okán a szolgálat felvette a kapcsolatot a szülőkkel, hogy velük
megbeszélve, segítséget nyújtva a probléma megszűnjön.
2014-ben szociális válsághelyzetben lévő anyáról nem érkezett jelzés a védőnői és háziorvosi
szolgálattól.

Járási Gyámhivatal által tett intézkedések:
- Védelembe vétel:
A Gyvt. megfogalmazása alapján a veszélyeztetettség olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény
következtében kialakult – állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését
gátolja, vagy akadályozza. Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek
veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem
akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis
biztosítható, a Járási Gyámhivatal a gyermeket védelembe veszi.

Tárgy évben védelembe vett gyermek: 13 fő
Elsősorban a tankötelezettség mulasztása, gyermek rossz magaviselete, valamint a szülők
felelőtlen életvitele indokolta a védelembe vételt.
- Iskoláztatási támogatás felfüggesztésével járó feladatok ellátásának tapasztalatai:
A Gyermekjóléti Szolgálat fontos feladata között szerepel, hogy közvetíti az oktatási intéz-mények
elvárásait, értékeit, normáit a család felé és viszont. Az iskolai mulasztások ügyében
családgondozóként megpróbáltam tudatosítani a gyermekben és a szülőben a tanulás fontos-ságát,
illetve tájékoztatattam őket a tankötelezettség elmulasztásának következményeire.
Azt tapasztaltam, hogy az anyagi szankció ellenére sem lehet eredményt elérni.
Az érintett gyermek az iskoláztatási támogatás felfüggesztését követően sem jár iskolába, ha a szülő
nem partner a megoldásban, illetve ha a szülő és gyermeke között nincs meg a megfelelő tisztelet és
következetesség.

A korábbi évek tapasztalataihoz képest nőtt a tankötelezettségüket nem teljesítő gyermekek
száma.
Tárgyalt évben a középfokú oktatási intézményektől érkezett a legtöbb jelzés a Szolgálathoz. Az
esetek egy részében a szülő vagy teljesen eszköztelen és képtelen motiválni gyermekét az iskolába
járásra, vagy egyszerűen érdektelenséget mutat a tankötelezettség nem teljesítése tekintetében.
7 tanuló esetében volt 10 órát meghaladó hiányzás
15 tanuló esetében - 50 órát meghaladó hiányzás miatt - felfüggesztésre került a családi pótlék. Év
közben a felfüggesztés továbbra is fent lett tartva, mert ismételten voltak igazolatlan hiányzásai a
tanulóknak.
- Ideiglenes hatályú elhelyezés:

nem volt 2014-ben
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- Átmeneti nevelésben gondozott gyerek:
- Átmeneti gondozás:

2014-ben 3 fő volt
2014-ben nem volt.

- Utógondozott gyerek:

2014-ben nem volt.

A segítés módjai:
- Egyéni esetkezelés, családgondozás, egyéni beszélgetés, tanácsadás,
-

Tájékoztatás szociális juttatásokról, szolgáltatásokról, segítségnyújtás hivatalos ügyintézésben

-

Rendszeres kapcsolattartás: családlátogatás és irányított találkozás formájában, a család
működőképességének javítása, erősítése

-

Kapcsolattartás, esetmegbeszélés jelzőrendszer tagjaival, más segítő szakemberekkel

-

Adományok gyűjtése, továbbítása a rászoruló családok részére

-

Az adott probléma szakmailag legmegfelelőbb szolgáltatásához, szakemberéhez történő
irányítása: családgondozó, családsegítő, pszichológus, Nevelési Tanácsadó, egészségügyi
intézmények, gyerekpszichiáter, önkormányzat, körzeti megbízott

-

A kliensek problémamegoldó képességének erősítése, fejlesztése.

Az észlelő-jelzőrendszer működtetése:
Nagydobos községben e feladatot a Mátészalkai Kistérség családgondozójaként látom el az 1997.évi
XXXI. Tv. értelmében szorosan együttműködve a tv. 17.§-ban meghatározott jelzőrendszeri tagokkal.
A jelzőrendszer tagjaival az év során különösen a tanév ideje alatt a találkozások rendszeresek: ezek az
egyéni esetkonzultációk, amikor a személyes találkozások során az általános és az egyedi ügyek
egyaránt megbeszélésre kerülnek egy-egy szakemberrel leggyakrabban védőnő, iskolai
gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógus, osztályfőnök, (kliens rokona, szomszédja). A mindennapi
gondok kezelésére, a prevenciós gyakorlatot igyekszünk alkalmazni, ezért volt olyan hónap, amikor
heti rendszerességgel találkoztunk, és tartottunk egyéni esetmegbeszélést egyik vagy másik
jelzőrendszeri taggal az észlelt probléma okának feltárása és megoldási javaslat keresése, készítése
érdekében. A találkozások és megbeszélések gyakoriságára a heti-kétheti rendszeresség jellemző.
Sürgős esetben a telefonon történő egyeztetés is kialakult gyakorlat pl: iskolával, óvodával,
rendőrséggel, városi gyámhivatallal

Gyakorlati tapasztalat, hogy az időben történő beavatkozással, súlyosabb, későbbi elfajulás
esetén gyakran alig visszafordítható negatív folyamatok kialakulását tudjuk megelőzni.
A megbeszélés formái: egyéni esetkonzultáció, esetkonferencia, szakmaközi esetmegbeszélések, közös
családlátogatás., évente egy alkalommal az éves munka átfogó értékelése céljából éves tanácskozás. A
megbeszéléseket írásban (Feljegyzés, GYSZ-3 adatlap) rögzítjük, így nyomon követhetjük az
elvégzett munkát.

A jelzőrendszer tagjai elsődlegesen saját intézményükben kezelik a problémákat, így
igyekeznek megelőzni, csökkenteni, megszüntetni a veszélyeztetettséget, hiszen
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munkájukból adódóan elsőként találkoznak a gyermekkel, szülővel, az elhanyagolással, a
családon belül jelentkező működési zavarokkal.
Kompetenciájukat meghaladó esetekben jelzéssel élnek a gyermekjóléti szolgálat felé,
és részt vállalnak a további segítő munkában más szakemberekkel együtt.
A jelzések írásos formában az Esetjelző adatlap használatával jutnak el a szolgálathoz
Az intézmények és gyermekjóléti szolgálat között kölcsönösen jellemző az együttműködő,
elfogadó, segítséget nyújtó hozzáállás.
Szakmaközi esetmegbeszélést 2014-ben a törvény által előírt alkalommal megtartottuk, melyen a
legtöbb meghívott jelzőrendszeri tag részt vett.
Esetkonferencia megtartása, - ami egy konkrét esettel-családdal kapcsolatos – minden írásban jelzett
eset kapcsán megtörtént. Az esetkonferenciák száma: 9

Ezen a téren is nagy előrelépést tettünk a közös munka kapcsán. Az esetkonferenciára
meghívott jelzőrendszeri tagok minden esetben részt vettek a megbeszélésen és
tapasztalataikkal, véleményeikkel, javaslataikkal nagyban hozzájárultak a probléma okainak
a feltárásához, a lehetséges megoldási módok megválasztásához, valamint ahhoz, hogy a
szülők-gyerekek önmaguk is szembesüljenek a helytelen életvitelből adódó nevelésigondozási hiányosságaikkal, rossz pénzgazdálkodási szokásaikkal, a felelősség nagyobb
gyakorlásával, és a gyermek mindennapi életének fokozottabb figyelemmel kísérésének
fontosságával.
A 2014-es évben is, elsősorban a prevenció szellemében dolgoztunk együtt.

A nyilvántartott veszélyeztetett gyermekek számából – mely a megelőző tevékenység
nélkül sokkal több lenne - látható, hogy a prevenciós, megelőző tevékenység, mely az
észlelő- jelző rendszer alapvető feladata milyen óriási jelentősséggel bír. A jelzőrendszer
tagjaival ezért folyamatosan törekedni kell a veszélyhelyzetek feltárására, a kialakult
konfliktusok megoldására, lehetőleg egyénekre szabott célok megvalósításával, egyedi
megoldások keresésével.
Ezeknek a módszereknek, technikáknak az a lényege, hogy megfelelő viselkedésre
ösztönözzön, közösségszabályozó szerepe megvalósuljon hosszabb távra is, ami biztosíték a
hasonló konfliktusok eredményes kezeléséhez is.
A jelzőrendszer működésével kapcsolatban nagyon fontos és hasznos a gyermekvédelemben
dolgozó szakemberek erkölcsi és szakmai támogatása.

III. Az éves gyermekvédelmi munka bemutatása a jelzőrendszeri tagok éves
beszámolói alapján:
Rendőrség:
A rendőrség részéről a kiskorúak veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében történő
jelzési kötelezettséget a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a Rendőrség Szolgálati
Szabályairól szóló 3/1995. (III.1) BM. rendelet, valamint a 13/2003. (III.27.) számú a családon belüli
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erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló
intézkedés tartalmazza.

A gyermekjóléti szolgálat kapcsolatban áll a település körzeti megbízottjával, aki
szükség esetén azonnali segítséget biztosít a problémás esetek kezeléséhez.
Gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt bűnelkövetések száma:
szabálysértés:
5
vétség:
3
bűntett:
0
Gyermekkorúak sérelmére elkövetett:
szabálysértés 0
vétség
4
bűntett
0
Családon belüli erőszak, bántalmazás: 7 esetben történt
A rendőrség a Gyermekjóléti Szolgálat felé 2 esetben jelzett.
Bűnmegelőzés, prevenciós munka a településeken:
A kiskorúak bűnmegelőzése tekintetében az egyik legjelentősebb program a DADA, amely a
nagydobosi iskolában is működik.
A DADA program az Országos Rendőr-főkapitányság által folytatott és menedzselt általános
iskolai biztonságra nevelő programja. A program alapkoncepciója, hogy a rendőri munka során
felhalmozott tapasztalatokra építve különféle élethelyzeteket mutat be, melyek megoldása során
többféle választási lehetőséget is felkínál a fiatalok részére.

A jellemző problémák, hogy szinte minden területen vannak olyan családok, ahol a
gyermek-korú értelmi fejlődése nem megfelelő. Nincs megfelelő érték és normarendszer,
gyenge a lelkiismereti kontrolja. A fiatalok körében a legnagyobb probléma a szülő
felelőssége, mivel a szülő nem tanúsít olyan magatartást, amely a társadalmi élethez kellene.
Kábítószer terjesztésével, fogyasztásával érintett kiskorú és fiatalkorú nincs a
községben.
A településre vonatkozó bűnmegelőzési program a település vonatkozásában nem
készült.

Védőnői Szolgálat:

A Védőnői Szolgálat célja – az egészségügyi alapellátás részeként, amely mindenki számára
ingyenes szolgáltatás - a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló megelőző
tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében
végzett egészségnevelés. A védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol
várandós és gyermekágyas anya, ill. 0-6 éves korú gyermek él.
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A Védőnői Szolgálat feladatai közé tartozik:
1. Nővédelem
2. Várandós anyák gondozása
3. Gyermekágyas anyák gondozása
4. 0-6 éves korú gyermekek gondozása
5. Családgondozás
6. Tanköteles gyermekek gondozása

A védőnő, a szülőkkel elsősorban családlátogatások, illetve tanácsadások alkalmával
tartja a kapcsolatot. Minden családlátogatás és védőnői tanácsadás alkalmával hangsúlyozta
az egészséges életmód és a szoptatás fontosságát.
A gyermekközösségbe, az iskolába, óvodába kerülést megelőző családlátogatások
alkalmával pedig az iskolai, óvodai életre való felkészülést, a személyi higiénés előírások
megtanítását, valamint a nevelési, viselkedési problémák korrigálását tartja fontosnak,
amelyek megoldásában segítséget nyújtott.
A védőnői szolgálat gondozási tevékenysége:
Megnevezés
Gondozott gyermekek száma (0-6 éves korig)
A látogatott családok száma
A családlátogatási alkalmak száma
Osztályvizsgálatok

223 fő
152
1248
5 alkalom

A családlátogatási alkalmak során észlelt problémák:

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.

Megnevezés
környezeti ok miatti veszélyeztetettség
Anyagi problémák
egészségügyi veszélyeztetettség
párkapcsolati problémák
gyermekbántalmazás
jogi
egyéb

Esetszám
44
32
15
4
0
0
0

Az észlelt problémák közül a védőnő a gyermekjóléti szolgálat felé 3 esetben jelzett.
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A védőnői szolgálat szakmai tevékenységének száma:

S.sz.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
8.

Megnevezés
Oktatási intézményben végzett védőnői munka
Magatartási zavarok, helytelen szokások, káros szenvedélyek
megelőzése, serdülőkori problémák
(7.- 8. osztályosoknak)
Egészséggel kapcsolatos alapismeretek, családtervezés,
fogamzásgátlás témakörben tartott előadások (8. osz-tályos
lányoknak és nővédelmi tanácsadás keretében)
Egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés
Pályaválasztási tanácsadás
Vizsgált index osztályok:
Védőoltások száma a 6. 7. osztályosoknál:
Fejtetvesség ellenőrzési alkalmak, illetve
vizsgálatok száma:

tisztasági

Alkalmak száma
0

1

1
0
2. 4. 6. 8. évfolyam
33 fő
havonta

Háziorvosi Szolgálat:

A községben
0 - 1 éves korig a gyermekek rendszeres védőnői ellenőrzésben, míg
1 - 3 éves korig időszakos tanácsadásban részesülnek,
3 – 6 éves korig óvodai szűrővizsgálaton,
6 – 18 éves korig pedig iskolai szűrővizsgálaton vesznek részt.
A beszámoló szerint a 2014-es évben ellátott gyermekek általános egészségi állapota
elfogadható.
A szülők fokozottabban ügyelhetnének gyermekeikre, mert magas az iskolai és óvodai
hiányzások száma.. A védőnő részéről a gyermekek 14 éves korig rendszeres szűrés alatt állnak. A
vizsgálatok során kiszűrt betegeket, minden esetben szakorvosi vizsgálatra küldték. A legjellemzőbb
betegségek, amelyek a gyermekkorúaknál leginkább előfordultak: a felső légúti megbetegedések.
Fertőző betegség, bárányhimlő 2 esetben volt Hepatitis A, szövődmény nélkül. A kiszűrt betegeknél
gyakori a hanyag testtartás és az elhízás.
Probléma: a kor divatját követve alul öltözködnek, illetve hiányosan, nem rétegesen pl: sál, sapka,
kesztyű hiánya, rövid felső ruházat, rövid kabát hiánya felfázásokat, arcüreggyulladást, fülfájásokat
okoz.
Betegforgalmi adatok (0-18 éves korig) :
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Esetszám
(a háziorvosi rendelőben megjelentek száma)
0 – 11 hónapos korig
19
1 – 4 éves korig
110
5– 14 éves korig
211
15 – 18 éves korig
99
0-18 éves korig a betegek összesen: 439 esetben jelentek meg a háziorvosi rendelőben.
Kor

A háziorvos gyermek bántalmazására utaló jeleket nem tapasztalt, így tőle a gyermekjóléti szolgálat
felé ez irányú jelzés nem érkezett.
Esetjelzés a gyermekjóléti szolgálat felé a háziorvostól 2014-ben nem érkezett.
Prevenció alkalmazása: a szülők tájékoztatása főleg akkor történik, amikor a beteg gyermek ellátása
történik a rendelőben. Felvilágosítás történik, hogy mire figyeljenek oda: kézmosás, zsebkendő
használat, bő folyadék bevitel, gyógyszerek folyamatos szedése, pihenés, kontroll, tiszta környezet,
helyes öltözködés, tisztálkodási szokások kialakítása stb.

Nagydobosi Általános Iskola:
Az iskola fenntartója a KLIK Mátészalka Tankerülete.

Megnevezés
Az általános iskolában
tanuló
diákok
száma
összesen:
alsó tagozatos tanulók:
felső tagozatos tanulók:
hátrányos helyzetű tanulók
száma (HH)
halmozottan
hátrányos
helyzetű tanulók száma
(HHH)
magántanulók száma:

2014. év
2014. 01.01. – 2014. 06.15.

2014.09.01 -2014.12.31.

182

182

96
86
152

98
84
158

127

145

1

1

Anyagi
támogatásban
2014. év
részesített tanulók száma:
2014. 01.01.-2014.06.15.
2014.09.01 – 2014.12.31.
étkeztetési támogatás
139
145
tankönyv támogatás
156
168

napközisek száma
tanulószobára járók száma

2014.01.01. – 2014.06.15.
0
92
18

2014. év
2014.09.01. – 2014.12.31.
0
97

iskolaotthonos
képzésben
résztvevők
Felzárkóztatásban résztvevő
gyermekek száma
és az erre fordított órák
száma havonta

0

0

152

158

72

72

Az iskolában integrációs program szerinti munka folyik már 2003. óta.
Külön program szerint folyik a cigány kisebbségi oktatás ezen belül a cigány népismeret.

Az Útravaló-MACIKA folytatása, amelynek keretein belül 5 tanuló részesül havi
ösztöndíjban.
Az iskolába pszichopedagógus jár hetente 1 alkalommal.
Az iskolában működő szakkörök, klubok, szabadidős programok:
TÁMOP 3.1.4. b: (Filmklub, Főzőcske Koponyatörő/anyanyelv+matematika, könyvmoly
Közlekedj okosan, Szóljon a dal,) Sportkör, Tömegsport, Tehetséggondozás, Táncmodul,
Sportmodul, Tánc és mozgás, Természettudományos gyakorlatok
Családokért Egyesület két hetes nyári tábor
Szünidő búcsúztató (Nagydobos község Önkormányzatával közös szervezés)
Művészeti oktatás folyik több tanszakon: festészet, tánc, zongora, citera, kerámia.
Erre összesen 43 tanuló járt.

Prevenciós jellegű programok az iskolában:
-

Szexuális felvilágosítás a 8. évfolyam számára

-

Agresszió kezelés a tanulók körében 7-8. évfolyam számára a Mátészalkai
Rendőrkapitányság előadásában.

Szülőkel való kapcsolattartás:
-

Családlátogatás, fogadóóra, szülői értekezlet.

-

Negyedéves értékelések

-

Iskolai rendezvények

-

Aktuális illetve eseti találkozások

Esetjelzés írásban és szóban a gyermekjóléti szolgálat felé probléma miatt 28 esetben
érkezett.
19

Szakmaközi esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon, éves tanácskozáson az iskola
gyermekvédelmi felelőse részt vett.

Óvoda:

Megnevezés

2014. év
2014. 01.01. – 2014. 06.15.
2014.09.01 -2014.12.31.

Óvodába beíratott
gyermekek száma össz.:
Hátrányos helyzetű (HH)
gyermekek száma (gyermekvéd.
kedvezményben részesülő)
Halmozottan hátrányos (HHH)
helyzetű gyermekek száma

111
94

103
88

76

76

Az óvodai gyermekvédelmi munka elsősorban a prevencióra irányul. A gyermek- és
ifjúságvédelem alapja a családvédelem, a gyermek családban való nevelésének
elsődlegessége. Napjainkban a társadalmi-gazdasági folyamatok megváltoztatták a családok
szerkezetét, működését, még magát a család intézményét is. Az óvodába járó gyermekek
családjaiban is ezt a tendenciát vehetjük észre. Fellazult családi kötelékek, a családban élő
felnőttek felelősségvállalásának csökkenése, a gyermekek nevelési feladatainak áthárítása
jellemzi nagyon sok gyermek hozzátartozójának, családjának életét.
A cél ezért, hogy a megkésett fejlődésű és ingerszegény környezetből érkezők is
eljussanak fejlődésük optimális fokához, s a szocializáció során elszenvedett hiányokat
pótolják. A gyerekek minél korábban már 3. életévük betöltésekor kerüljenek be az óvodába
az eredményes óvodai nevelés, iskolára való előkészítés érdekében.
Kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok:
Az óvoda az a gyermekintézmény, ahol a legjobb és a legszorosabb a családokkal való
kapcsolat, hiszen az óvodapedagógusok napi szinten találkoznak a szülőkkel, amikor a
gyereket hozzák- vagy viszi haza. Ezen kívül év elején és év végén szülői értekezletet
tartanak, illetve probléma felmerülése esetén családlátogatást vagy egyéni elbeszélgetést
alkalmaznak.
Az óvoda párkapcsolati problémára utaló jeleket 8 esetben tapasztalt. Ezen kívül
anyagi problémára utaló jeleket tapasztalt nagy számban.
Szabadidős gyerekprogramok:
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Tél örömei, farsang, húsvéti alkotóház, májusfaállítás, vadasparki kirándulás, ugrálóvár,
tökszínház, szüreti mulatság, zenés színházi előadás.
Az óvoda pedagógusai jónak ítélik meg a kapcsolatot a gyermekvédelmi feladatot ellátókkal és úgy
gondolják, hogy egyre szükségesebb a közös együttműködés.

Az oktatási-nevelési intézményeket segítő szakemberek:
Sajátos nevelést igénylő gyermek 1 fő (szurdopedagógus) jár hetente.
Hetente 1 alkalommal pszichopedagógus jár.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat
Pártfogó Felügyelői Szolgálata:
Nagydobos községben a fiatalkorúak pártfogó felügyeletének végrehajtásával kapcsolatos
ügyviteli teendőket 2013. december 1. napjától kezdődően Pancsusákné Vajtó Andrea látja el, ezt
megelőzően az adott településen Gajdos Gyula pártfogó felügyelő volt illetékes az ügyekben eljárni.
A büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás során az eljáró hatóságok részéről történő
megkeresésekre környezettanulmányok és pártfogó felügyelői vélemények készülnek, különösen az
ügyészségek és a bíróságok döntéseinek megalapozásához.
A pártfogó felügyelők a bíróságok jogerős ítéletei, végzései, illetve az ügyészségek jogerős
határozatai alapján hajtják végre a pártfogó felügyeletet, illetve látják el a bíróságok által kiszabott
közérdekű munka büntetés végrehajtásának szervezését és ellenőrzését.

A pártfogó felügyelő kontroll-, ill. támogató tevékenységével elősegíti a bűnelkövető
felelősségre vonásának eredményességét, a társadalom védelmének erősödését, az egyes
szankciók és a büntetés-végrehajtás hatékonyságát, az állampolgárok biztonságérzetének a
növekedését.
Az elkövetett bűncselekményekre vonatkozó adatokat vizsgálva megyei szinten
megállapítható, hogy továbbra is a vagyon elleni és a közrend elleni bűncselekmények elkövetése a
meghatározó, főként a lopások, a rablások és a garázdaság elkövetéseinek a száma kiemelkedő. A
megyeszékhelytől távolodva az erőszakos jellegű elkövetések aránya csökken.

Nagydobos községben:
Környezettanulmány készítésére fiatalkorú terhelt tekintetében 2014. évben nyomozó
hatóság által történt megkeresésre, 5 alkalommal került sor, 5 terhelttel szemben, akik
ügyében 2 esetben lopás, 1 esetben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, magánlaksértés,
valamint garázdaság gyanúja miatt indult büntető eljárás.
Pártfogó felügyelői vélemény készítésére 2014-ban nem került sor.
Pártfogó felügyelet elrendelésére /megállapítására bíróság részéről 13 alkalommal került sor,
ebből 1 volt fiatalkorú. Az ő esetében tartásdíj elmulasztás vétség elmulasztása miatt került
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pártfogó felügyelet alá. Több fiatal a településen nem került pártfogás alá. Felnőtt korúak
esetében 12 alkalommal lett elrendelve a pártfogó felügyelet végrehajtása. Az elkövetett
bűncselekmények: lopás, garázdaság, orgazdaság, tartás elmulasztása, valamint
magánlaksértés. Három esetben próbára bocsátást, 7 alkalommal felfüggesztett
szabadságvesztést, két esetben pedig feltételes szabadságra bocsátotta a bíróság.7ügy az év
folyamán befejeződött. A bíróság a településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személlyel szemben 11 esetben közérdekű munka büntetés kiszabást, illetve
közérdekű munkára ítélést alkalmazott (ez minden esetben felnőtt korú személy) 6 fő
(ledolgozta a kiszabott ítéletet vagy félbe van szakítva, mivel jelenleg büntetés végrehajtási
intézetben szabadságvesztést tölt) 4fő esetében jelenleg ez még folyamatban van.
A jogszabályi követelmények a környezettanulmány készítése, valamint a pártfogó felügyelet
végrehajtása során szükségszerűen előírja a gyermekjóléti szolgálat részére történő
megkeresést, illetve tájékoztatást. A válaszként kapott, naprakész információkkal, megfelelő
tartalommal ellátott tájékoztatások időben megérkeztek szolgálatunkhoz, ezáltal az adott
ügyekben hozott döntést, javaslatokat szakmai megalapozottsággal tudtuk megtenni.

Megítélésem szerint a településsel való szükség szerinti együttműködés a 2014-es
évben zökkenőmentes volt. A környezettanulmányok, a közérdekű munka ítélet végrehajtása,
a pártfogó felügyelet jövőben történő végrehajtása során az írásbeli megkeresésemre az
illetékes gyermekjóléti szolgálat családgondozójától is precíz, lényegre törő és gyors
válaszadására lesz szükség, Napjainkban az igazságszolgáltatás egyre jobban törekszik a
gyorsabb ítélkezés előtérbe helyezésére. Erre példa a bíróság elé állításos ügyek számának
emelkedése, melynek eredményeként elvárható célként lehet kitűzni, hogy lényegesen
hatékonyabbá váljon a fiatalkorúakkal szemben a javító-nevelő szándék, így a megtett
intézkedések elősegíthetik a kriminológiai értelemben vett ártalomcsökkentést.
Sajnos a gépkocsi futásunk az elmúlt években drasztikusan lecsökkent, ezáltal a családlátogatások
száma is nagymértékben csökkent. A hivatali feltételek adta lehetőségekre tekintettel a jövőben egyre
fontosabbá válnak számunkra a családgondozóktól kapott, szakmailag megalapozott, széleskörű
naprakész információk és tájékoztatások. A fent nevezett településen egy alkalommal sem kellett
jelzéssel élnem veszélyeztető körülmény vagy családon belüli erőszak észlelése miatt, ami igen
örvendetes. Az igazságügyi szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat véleményem szerint összehangoltan
működik, de a szolgálat adta lehetőségek még hatékonyabb kihasználásával szándékom, hogy
a jövőben a személyes kapcsolattartás és a településen élő ügyfelekkel kapcsolatos információ csere
rendszeressé váljon. Szolgálatunk természetesen nyitottan áll mindenféle megkeresés, együttműködés
elé, ami jobbá, hatékonyabbá teheti a Gyermekvédelem munkáját.
A munkavégzési tapasztalataim szerint megállapítom, hogy Nagydobos község a bűnelkövetés,
továbbá közrend-, illetve közbiztonsági szempontból a térség egy közepesen fertőzött települése, de
munkánk eredményessége révén a jövőben elvárható célként tűzhetjük ki, hogy a fiatalkorúak
tekintetében a jelenlegi mutatószámok csökkenjenek.

Egyéb közösségi programok:
Helyi szervezésben volt a gyerekeknek szabadidős program a Református gyermekhét, ami a település
életében 5 napos rendezvénysorozat. Itt a kézműves foglalkozástól a sport és kiránduláson át széles
választékban szórakozhattak a gyerekek.
Év közben elsősorban a nevelési-oktatási intézmények és alkalmanként a környékbeli települések
Falunapi rendezvényei szerveznek szabadidős programokat a gyerekeknek.
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IV. Javaslatok a jövőre nézve:
A túlsúly megakadályozása érdekében tornával és úszással, valamint helyes táplálkozással
lehetne a gyermekek egészségi helyzetén javítani. / védőnő/

Cigány Kisebbségi Önkormányzattal hatékonyabb együttműködés.
A hátrányos helyzetű szülőket minél hatékonyabban bevonni a tudatos
gyermeknevelésbe, melyet azzal tudnánk elérni, ha a számukra szervezett szemlélet és
életmódváltással, valamint higiéniával és egészségmegőrzéssel kapcsolatos témákban
történő előadásokat tartanánk és azokon még aktívabban részt vennének. (óvodai
gyermekvédelmi felelősök)
Kisebbségi Önkormányzat kapcsolattartásának folyamatossá és felelősségteljesebbé
tétele.(iskolai gyermekvédelmi felelős)
Nagydobos, 2015. 03. 16.
Köveshegyi Tiborné
családgondozó
Tárgy /2.tsp/ A felnőtt háziorvosi ügyelet ellátásáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Tisztelettel köszöntöm dr. Fehér Andrást és dr. Tóth Orsolyát. Mindenki megkapta a szerződés
tervezetet. Azért hívtam meg vendégeinket, mert ők az kérdéseitekre, észrevételeitekre válaszolni
tudnak. Kérem doktor urat, hogy mondjon pár mondatot az ügyeleti rendszerről.
dr. Fehér András orvos:
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Egy új felnőtt ügyelet létrehozása a cél. Keresünk hozzá
településeket. Korszerű felszereléseket, kiváló orvosokat, ápolókat tudunk biztosítani. Ugyan úgy
működne, mint a többi ügyelet.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A tervezett ügyeleti idő alapján van 4 óra, ami nincs lefedve orvosi ellátással.
dr. Fehér András orvos:
Ez csak tervezet, ezen lehet változtatni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
16 órától reggel 8 óráig biztosítani kell nekünk az ügyeletet. Az ár nekünk most 20 Ft, itt 70 Ft
szerepel.
Kovács Gábor polgármester:
Ez valójában 40 Ft jelenleg, mivel 20 Ft az orvosi ügyelet, és 20 Ft-ot a kistérségnek fizetünk.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Akkor is 40 Ft és nem 70 Ft. Szamosszegi székhellyel működne az ügyelet?
dr. Fehér András orvos:
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Nem, attól függ, hogy hány település csatlakozna ehhez az ügyelethez, középre lenne helyezve.
Kovács Gábor polgármester:
Hány település fog csatlakozni?
dr. Tóth Orsolya orvos:
Szamoskér, Szamosszeg, Nagydobos, Nyírparasznya, Ópályi.
Bódi Elek képviselő:
Én azon is meglepődtem, hogy a szerződés tervezetben megjelent Nagydobos, és ennek a
szerződésnek van száma is. Nekem is az ügyeleti idő volt a gond. Én nem fogom megszavazni, mi
Mátészalka centrikusak vagyunk és ott gyermekorvosi ügyelet is van. Megrendelte ezt a tervezetet az
önkormányzat?
Kovács Gábor polgármester:
Ez csak tervezet, ez nem egy megrendelt valami.
Bódi Elek képviselő:
Fix orvos nem lesz az ügyeleten ugye?
dr. Fehér András orvos:
Igen.
Bódi Elek képviselő:
Mi meg vagyunk elégedve Mátészalkával, és doktor úrral is, én csak pozitív dolgokat tudok a
mostaniról mondani.
dr. Fehér András orvos:
Ez csak egy lehetőség.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Mátészalkán 2 orvos van az ügyeletben és gyermekorvosi ügyelet is.
Bódi Elek képviselő:
Sajnálom, hogy nem tudott eljönni doktor úr. Mi teljesen meg vagyunk elégedve vele is és az
ügyelettel is. Milyen plusz szolgáltatást kapunk Önöktől?
dr. Fehér András orvos:
Ha rendezvény van a szolgálatot el tudjuk látni.
Kovács Gábor polgármester:
Úgy látom, hogy Garamvölgyi doktor úrral mindenki beszélt, ő is ugyan ezeket vetette fel, mint ti. Egy
pozitív dolgot mondott, hogy sürgősségi orvosi ellátást tudnak biztosítani, így ha kimennek a
beteghez, a mentő megérkezéséig szakszerűbben tudják ellátni a beteget.
dr. Fehér András orvos:
Döntsenek erről, ez egy lehetőség, beszéljék meg.
Kovács Gábor polgármester:
Át kell beszélnünk, és a többi településsel is kell konzultálni. Leghamarabb 2016.01.01-el tudnánk
átmenni, ha úgy dönt a testület.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ilyen jellegű tevékenységet végeztek már önök, mert rákerestem a cégre az interneten, és ez a
tevékenység nem szerepel a tevékenységi körök között.
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dr. Fehér András orvos:
A bejegyzés nem sokba tart. Ez egy lehetőség, 29 évesen próbálom ezt elindítani.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Itt 2200 emberről van szó.
Kovács Gábor polgármester:
Beszélek a környező települések polgármestereivel. Ha kilépünk Mátészalkától és ez a dolog balul sül
el, az biztos, hogy soha nem vesznek vissza bennünket.
dr. Fehér András orvos:
Ez egy lehetőség, ha élnek vele megköszönjük, ha nem akkor ennyi. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt
lehettünk.
Kovács Gábor polgármester:
Köszönjük, hogy eljöttek.
Tárgy /3.tsp/ Az Óvoda kérelméről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Kovács Gábor polgármester:
Köszöntöm az ülésen Drabik Csabáné óvodavezetőt, és Ferenczi Mihályné élelmezésvezetőt.
Gabriella, tavalyi évben hogy volt a nyári zárva tartás?
Drabik Csabáné óvodavezető:
Ugyan így volt.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ügyelet nincs ebben az időszakban?
Drabik Csabáné óvodavezető:
Nem szokott lenni ügyelet. Eddig is meg tudták oldani a szülők a gyerekek elhelyezését.
Kovács Gábor polgármester:
Aki elfogadja az óvoda zárva tartását 2015.07.13-2015.08. 23.-ig, kérem szavazzon.
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
37/2015. (IV. 09.) KT. számú határozata
Az óvoda nyári zárva tartásáról
A képviselő testület
Engedélyezi, hogy a Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 13-tól 2015. augusztus
23-ig zárva tartson és ne fogadjon gyermekeket.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

25

Tárgy /4.tsp/ Az Óvodai étkeztetés 3 havi kimutatása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Ildikó a képviselő testület kérésének megfelelően elkészítette a kimutatást. Várom a kérdéseket,
hozzászólásokat a kiadott anyaghoz.
Bódi Elek képviselő:
Nagyon részletes a kimutatás. Ildikóéknak nagyon sok munkája van benne. Csütörtökön kaptuk meg
az anyagot, közbejött a húsvét, nem volt időnk rá, hogy átnézzük a számlákat. Itt vannak a
kimutatások, ehhez számlák tartoznak, melyek itt vannak bent a hivatalban. Naponta kellene 1-2 óra,
hogy megnézzük a számlákat tételesen. Szerintünk, ha vártunk erre a kimutatásra több hónapot, akkor
a következő képviselő testületi ülésig várhatunk, és a számlákat is hozzá tudjuk nézni. Hülyeséget
látatlanban nem akarunk mondani. Csak számla alapján lehet összehasonlító elemzést adni. A
következő ülésen részletesen számla alapján összegezni lehet lesz a dolgokat. Meg akarjuk nézni, hogy
mi mennyibe volt.
Kovács Gábor polgármester:
A számlák itt vannak Ildikóéknál, meg lehet nézni, de ne húzzuk el a dolgokat, jöjjön be mindenki és
nézze meg a számlákat.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Miért nem lehetett odaírni, hogy mennyiért vettük és milyen mennyiséget? Van olyan, hogy a
Banamától egy napon kétszer vettünk.
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
Szerintem kétszer írták oda a számlát, utána fogok nézni, a konyhán is meg van minden számla
másolata.
Bódi Elek képviselő:
Ehhez a kimutatáshoz kértük a 3 havi étkeztetést, ki kajázott, hány fő, és mennyit fizettek be. Március
hónapra is kérném ezeket.
Giczei István képviselő:
Az iskolában a pedagógusok befizetéseit nem látom a kimutatásban.
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
A vendégétkezők bevétele az önkormányzatnak megy, a pedagógusok ott vannak.
Giczei István képviselő:
A dolgozók közül mindenki ételhulladékot visz, én ezt sokallom.
Drabik Csabáné óvodavezető:
Én is viszem a kutyának az ételhulladékot, nem tudjuk tárolni és az elszállíttatása sokba kerülne.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Szerintem csak ki kellene nyomtatni, hogy melyik számlán milyen mennyiség milyen áron van.
Kovács Gábor polgármester:
Nem lehet kinyomtatni, ki kell gyűjteni. Mindenki szakítson rá időt, jöjjön be, nézze meg a számlákat,
ha furcsaságokat talál, akkor szóljon.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A konyha ügyét, csak húzzuk, mint a rétestésztát, csak ezen lovagolsz Elek.
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Bódi Elek képviselő:
Azzal, hogy ezt mondod, csak nekik akarsz tetszeni, vagy kinek hiszel?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nem nekik akarok tetszeni, de csak a konyhát forszírozod.
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
Onnan vásárolok, ahonnan mondják, most a Metrótól kell vásárolni.
Arra is szeretnék reagálni, amit Sanyi mondott a múltkor, hogy nem elég ízletes az étel és többen
vissza fogják mondani az ebédet. Most nagyhéten sem mondta vissza senki sem az étkezést, kiesett
egy fő, és máris van helyette újabb étkező. Van rá igény.
Bódi Elek képviselő:
Igen, van rá igény, hiszen öregedik a lakosság.
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
27 éve csinálom, minden ellenőrzéskor a jegyzőkönyvekben az van leírva, hogy nem használom fel a
teljes összeget, ami az étkezésre van biztosítva.
Nálam is meg vannak a számlák, le vannak fűzve, a felhasználás is meg van, bárki odajöhet és
megnézheti.
Kovács Gábor polgármester:
Ha nincs több hozzászólás, javaslom nézze át mindenki a számlákat, szakítson rá időt, és utána
megtárgyaljuk.
Bódi Elek képviselő:
Megnézzük, én megmondom őszintén, hogy a beszállítókra vagyok kíváncsi.
Ferenczi Mihályné élelmezésvezető:
Én onnan rendelek, ahonnan mondják. Szoktam az árakat összehasonlítani, az egyik viszi a másikat.
Drabik Csabáné óvodavezető:
3 hónapból nem fogod tudni megnézni az árakat Elek.
Bódi Elek képviselő:
De meg tudom nézni.
Kovács Gábor polgármester:
Megköszönöm Gabriellának és Évának a részvételt. Javaslom térjünk át a következő napirendi pontra.
Drabik Csabáné és Ferenczi Mihályné elhagyja az üléstermet.
Tárgy /5.tsp/ A közkifolyók használatáról szóló rendelet
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A rendelet tervezetet mindenki átnézte, van-e ezzel kapcsolatban javaslat, észrevétel?
Bódi Elek képviselő:
Átnéztük, be kell vezetni minél hamarabb. A keresztnél rövid időn belül kétszer törték le a csapot.
Kovács Gábor polgármester:
Nem megrongálták, hanem ilyen rossz a minősége. Nagyon régi típusú közkutak, nem nagyon van már
ilyen sehol sem, nincs hozzá alkatrész.
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Ferenczi Zoltán képviselő:
Nem lehetne lecserélni ezeket?
Kovács Gábor polgármester:
Attól félek, hogy nagyobb gondot csinálunk, megkérdezem, hogy ez a csere megoldható-e.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mi van akkor, ha nem fizetnek azok akiknek a rendelet szerint fizetni kellene? Ezt nem látom a
tervezetbe, szerintem bele kell tenni. A lakásra nem lehetne ráterhelni?
Kovás Gábor polgármester:
Adók módjára történő behajtásnál le lehet vonni a bérből.
Minden lakáshoz ki kell küldeni a kérdőívet, ha nem küldi vissza, akkor úgy vesszük, hogy nincs nála
vezetékes víz.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A Kristályvíz meg tudja mondani, hogy kinek van bekötve.
Kovács Gábor polgármester:
Van akinek házi vízmű van.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az nagyon kevés lakosnak van.
Bódi Elek képviselő:
Csak annak küldeném ki, akinek nincs bekötve. A kisebbségi önkormányzatot nem lehetne igénybe
venni arra, hogy megnézze kinek nincs bekötve.
Kovács Gábor polgármester:
Mennyire bíznál meg az ő munkájukban? Egyeztetni fogunk a Kristályvízzel.
Bódi Elek képviselő:
A magyar lakosság 99 %-nak be van kötve szerintem.
Kovács Gábor polgármester:
A 30 l/fő/nap vízfogyasztás szerintem sok, háztartásonként kellene megállapítani. 500 Ft/ hó talán
kevés. Nagy bevételünk nem lesz belőle, de talán rá fognak kötni a hálózatra, vagy normálisabban
bánnak a kutakkal.
Bódi Elek képviselő:
Én már korábban is többször mondtam, hogy ebből is bejönne az önkormányzatnak évente 500.000 Ft.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Én 3.000 Ft-ot gondoltam háztartásonként havonta.
Kovács Gábor polgármester:
Az aki 3.000 Ft-os segélyt kér, annak ez az összeg sok. Azokról van szó, akik idefordulnak hozzánk
segítségért. Legyen 1.000 Ft.
Fazekas Sándor képviselő:
Túl kell lépni azon, hogy nekik minden csak úgy jár. Fizessenek érte. Legyen az indító összeg 1.000
Ft.
Kovács Gábor polgármester:
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Nem jár csak úgy minden, de a 3.000 Ft az sok.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Meglátjuk, hogy milyen sikere lesz ennek a rendeletnek, fognak-e fizetni az erre kötelezettek.
Kovács Gábor polgármester:
Nyilatkozzanak arról, hogy hány háztatás van a lakáson belül, ez jó lesz a későbbiekben a szociális
tűzifánál is.
Jegyző úr, legyen benne a rendeletben, hogy a nemfizetés szankciókkal jár.
A közkifolyókból vételezett ivóvíz után a felhasználónak vízdíjat kell fizetni, melynek összege 1.000
Ft/hó/háztartás legyen. Aki ezzel a módosítással elfogadja a rendelet tervezetet, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő rendeletet alkotta.
Nagydobos község Önkormányzata képviselő-testületének
3/2015.(IV.09.) önkormányzati rendelete
a közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről
Nagydobos község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, figyelembe véve a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a viziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a végrehajtásáról rendelkező 58/2013.(II.27.)
kormányrendelet előírásait a következőket rendeli el:
1. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagydobos község közigazgatási területén a TRV. Zrt.
/ továbbiakban: szolgáltató / által szolgáltatott közkifolyók vizét használókra.
2.§. (1) A közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói a közkifolyók vizét - háztartási
szükségletük kielégítése céljára - vízhasználati díj fizetése ellenében rendszeresen igénybe
vehetik, vagy azok a lakók, akiket a szolgáltató a közműves vízellátásból kikötött.
(2) A közkifolyókról csak szabad kifolyással lehet vizet vételezni, a közkifolyókra toldalék,
gumicső felszerelése tilos.
(3) A polgármester hozzájárulása szükséges a közkifolyókon kifolyó víz, nem háztartási
vízszükséglet kielégítése (p. építkezés, gépkocsi mosás) céljára, illetőleg a víznek a közterületen
lévő tűzcsapról nem tűzoltási célra történő igénybevételéhez.
(4) A (3) bekezdés szerinti vízfogyasztás utáni díjat átalánnyal kell megállapítani, amit a
Nagydobosi Önkormányzat házipénztárába kell befizetni.
3. §. A településen lakóhellyel rendelkező személyek, akiknek a használatában lévő lakáscélú
ingatlanára nincs bevezetve a vezetékes ivóvíz, vagy a közműves vízellátásból a szolgáltató
kikötötte (továbbiakban: a közkifolyó használatában érdekelt fogyasztó) az önkormányzat
részére a közkifolyó használatáért vízdíjat kötelesek fizetni.
4. §. A közkifolyó használatában érdekelt fogyasztók körét a Nagydobosi Önkormányzati
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) állapítja meg, és erről nyilvántartást vezet.
5. §. A közkifolyó használatában érdeklelt fogyasztó az 1. számú függelék szerinti
nyomtatványon köteles nyilatkozni a közkifolyó használatáról és a vízfogyasztás díjának fizetési
módjáról. A nyilatkozat megtagadása nem akadálya a közkifolyó használati vízdíj fizetési
kötelezettség keletkezésének.
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6. §. (1) A közkifolyókról fogyasztott víz díját – a közkifolyó használatában érdekelt fogyasztó –
az önkormányzat felé háztartásonként 1.000 Ft/hó vízátalány figyelembevételével tartoznak
megfizetni.
(2) Az 1. melléklet szerint számított közkifolyó használati vízdíj összegét negyedévet követő
hónap 15. napjáig a Hivatal számlakibocsátása alapján kell az önkormányzat javára megfizetni.
(3) A Hivatal a közkifolyó használati vízdíj megfizetését ingatlanonként vizsgálja. A megfizetni
elmulasztott vízdíjból keletkezett hátralék megfizetésére az ingatlan tulajdonosa és bejelentett
lakosai egyetemlegesen kötelesek.
(4) Mentes a közkifolyó használati vízdíj fizetése alól, akinek az ingatlanán belül a vízellátás
működő házi vízművel biztosított. Házi viziközműnek csak az igazoltan egészséges ivóvíz
előállítására alkalmas közművek tekinthetők.
7. §. A rendelet 2015. 05.01. napján lép hatályba
Záradék: E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai
Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Nagydobos, 2015. április 9.

Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

1.sz. függelék a 3/2015.(IV.09.) önkormányzati rendelethez
Nyilatkozat Alulírott, mint a Nagydobosi, ……………………..…… utca ….…..szám
………hrsz-ú ingatlan tulajdonosa / bejelentett lakosa, nyilatkozom, hogy az ingatlanra a
vezetékes ivóvíz nincs bevezetve / a közműves vízellátás kikötésre került, és a közterületen
elhelyezett közkifolyóról
1.  háztartási célra rendszeresen vizet vételezek és az állami tulajdonú közüzemi Vízműből
szolgáltatott ivóvízért, a …./2015.(……………..) számú önkormányzati rendeletben, 30
l/fő/nap vízfogyasztás alapján a vízdíjat megfizetem.
2.  háztartási célra rendszeresen vizet nem vételezek, mivel egészséges ivóvíz vételezésre
alkalmas házi vízművel (ásott, vagy fúrt kút) rendelkezem. Az ivóvíz egészséges minősítését
igazoló ÁNTSZ és a TRV Zrt. által kiállított tanúsítványt mellékelem. (megfelelő rész
aláhúzandó)
Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti időpontban a.) lakóhellyel rendelkező (bejelentett állandó
lakcím, vagy tartózkodási hely) személyek száma: …………….. fő; b.) lakóhellyel
(bejelentett lakcímmel) nem rendelkező személyek száma: ……… fő.
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Kelt: Nagydobos, …………………………………
…………………………………………..
tulajdonos / bejelentett lakos tulajdonos / bejelentett lakos

1. sz. függelék a …./2015.(…………….) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Név:…………………………………………………………………………………………
Lakcím: …………………………………………………………………………………….
Használni kívánt közkifolyó: ………………………………………………………………
Vételezni kívánt víz mennyisége: ………………………………………………………….
Vételezés időpontja: ………………………………………………………………………..
Vételezés célja: ……………………………………………………………………………..

Kelt:
………………………………………. aláírás
A vízvételezést engedélyezem!
Kelt: ………………………………………….
polgármester
Tárgy /6.tsp/ A rekultivált szemétlerakók utólagos monitoringozása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Tiszavasváriból kerestek meg korábban, aki ezeket a munkákat végzi. A környéken ilyen szakember
nincs, aki ezt végezheti. Két ajánlat van, ez most jött, ugyanannyi összegről szól az ajánlat, mint
tavaly, vagyis 300.000 Ft/év.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mit csinálnak érte?
Kovács Gábor polgármester:
Minden kötelező feladatot, melyet a rekultívált területen el kell végezni. Ezt az összeget két részeltben
kell kifizetni, de kell aki az adatszolgáltatást elvégzi. Az árra még egyszer rákérdezek, mert nem
kevesebb, mint a tavalyi ajánlat.

31

Ferenczi Zoltán képviselő:
Hány évig kell csinálni, nem adnak hozzá fentről pénzt?
Kovás Gábor polgármester:
Nem adnak erre pénzt, és talán 10 év az utógondozás, de nem tudom pontosan. Az árakra rákérdezek,
és megbeszéljük ezt a dolgot.
Tárgy /7.tsp/ Gazdasági program elfogadása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
Dr. Horváth László jegyző:
2015. április 13-ig el kell fogadni a gazdasági programot, a kormányhivataltól most jött a levél. A
kiadott anyagban általánosan megfogalmazott tervek, célok szerepelnek. Ezt bármikor meg lehet
változtatni, javaslom az elfogadását.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ebben a programban csak általános dolgok vannak.
Kovács Gábor polgármester:
A határidő miatt megszavazzuk, és a következő testületi ülésen változtathatunk rajta.
Aki elfogadja a gazdasági programot, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
38/2015. (IV. 09.) KT. számú határozata
A gazdasági program elfogadásáról
A képviselő testület
Elfogadja az önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági
programját.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

GAZDASÁGI PROGRAM
NAGYDOBOS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2015-2019. évekre
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Elfogadva: 2015.04.09-én
a 38/2015.(IV.09.) önkormányzati határozattal

Bevezetés
A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében megfogalmazott kötelezés alapján került sor.
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a
ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön,
fejlődjön.
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:
- a Képviselő-testület, polgármester elképzelései,
- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közösségei (civil szervezetek)
megfogalmazott elképzelések, igények,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.

által

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két
irányba is koncentrálnia kell:
- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről
- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.
A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes
elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék,
járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen gazdasági programban meghatározott
célok, elképzelések megvalósításához biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint
vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a
szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van
- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a
meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.
Az Önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy évben
megváltozott. Számos feladat, hatáskör került más szintre, a közigazgatás rendszerébe
bekerültek a járások, az oktatás szervezésébe a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ
(KLIK). Azonban ez közel sem jelenti azt, hogy az Önkormányzatoknak kevesebb feladata
lenne, hanem más jellegű, a helyi, települési feladatok és az ehhez kapcsolódó központi
elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került előtérbe. Mindenképpen fontos
feladat azonban megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, mi szükséges ahhoz, hogy
előrébb mozdítsuk településünket több tekintettben is. Azt is látni kell, hogy annak ellenére,
hogy jelenleg az Önkormányzatnak minimális szinten vannak csak likviditási gondjai,
pénzügyileg kiegyensúlyozott nagyobb léptékű fejlesztésre, be ruhására csak akkor nyílik
lehetőség, ha arra központi vagy pályázati forrás van. Az önkormányzat saját bevételei csak
kisebb munkák finanszírozására, valamint részben a pályázati önerők biztosítására elegendők.
Ugyanakkor az előfinanszírozásnál már a legutóbbi pályázatunknál (ravatalozó felújítása)
hitelt kellett felvennünk.

Nagydobos Község
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gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények
1.

A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései

A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány
- bővítette a kormányhivatalok, a kormányablakok tevékenységét, ellátandó feladatait
- kialakította a járásokat
- változtatta a jegyzői feladatkört
- a normatív támogatási rendszert feladatfinanszírozással egészítette ki
- törvényt alkotott a közös hivatalok létrehozásáról, a 2000 fő alatti települések önálló
hivatalait megszűntette
- az általános iskolai nevelést, oktatást állami feladattá tette
- átalakította a helyi adók rendszerét, melynek keretében- elvette a személyi jövedelemadó
helyben maradó részét,- elvonja gépjárműadó 60 %-t
A 2013-20-ig tartó EU finanszírozású ciklus keretében a források felhasználásának
prioritásaként a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést, a kis és középvállalkozások
támogatását jelölte meg. Az összes források 60 %-át kívánja e célokra költeni a kormány.
Támogatást élveznek az energia felhasználást csökkentő korszerűsítések, fejlesztések is.

2.

A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:
Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.
Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika
elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének . Ennek lépéseit
az önkormányzat a következő években meg kell tenni, ha szükséges a helyi adó rendeletek
felül kell vizsgálni.
A Képviselő-testület ismeri a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel
összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a
feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb
összegű támogatást kapja.
Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és
lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az
egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására,
valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a helyi településszerkezeti és szabályozási tervhez
igazodóan értékesíthető építési telkeinek értékét közműfejlesztés révén is növelje.
Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott
célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával
valósítsa meg.
Ha hitel felvétele elkerülhetetlen, kerülni kell, hogy azt működésre vegye igénybe! Hitel
felvételét azok a beruházások indokolhatják, amelyből az önkormányzatnak tényleges, a hitel
és a kamat, valamint egyéb költségek összegét meghaladó bevétele, illetve vagyongyarapodása
lehet. ( Az önkormányzat hitelképességének a vizsgálatának eredménye mindezt
befolyásolhatja ) .
2.1. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések:
Az Önkormányzati vagyonnál a következő beruházások, fejlesztések vannak folyamatban:
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Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, Sportöltözők építése tömegsport céljára, Szennyvíztelep
bővítése (Szamosszeg-Nyírparanya községekkel együttműködve).
2.2. Hiteltörlesztés
Jelenleg nincs hitele az önkormányzatnak.

A gazdasági program
3.1. Fejlesztési elképzelések
Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre a következő
általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági
program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)
A./ Infrastruktúra
Utak, járdák korszerűsítése
Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása
Az önkormányzati hivatal új épületbe költöztetése
Külterületi utak rendbetétele
Szennyvízhálózat, az elkezdett program folytatása

B./ Környezetvédelem
parlagfűirtás, általános gyommentesítés
Kamerarendszer kiépítése (közbiztonság növelése és az illegálisan szemetet lerakók
felderítése)
Közterületeink virágosítása
Faluközpont kialakítása
C./ Oktatás, művelődés
Köznevelési intézményeinkkel való együttműködés (Óvoda, általános iskola, KLIK)
Nagydobosi gyerekek támogatása ( tankönyv, intézményi étkeztetés díjának biztosítása)
Tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása ( Bursa )
Nemzetközi Sütőtökfesztivál Fesztivál hagyományának ápolása
Ünnepeink megtartása, színvonalának, az azon való résztvevők számának növelése
D./ Szociális és egészségügyi ellátás
Jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása ( társulás, ill. vállalkozási szerződés
alapján )
Szociálisan rászorult személyek támogatása ( idős, magányos, beteg emberek támogatása )
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Kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése
E./ Közbiztonság
Jó együttműködés fenntartása rendőrséggel
Közterületek, rendezvények rendjének megőrzése
Térfigyelő rendszer működtetése

F./ Civil szervezetek
Az egyházakkal való kapcsolattartás fenntartása
Vöröskereszt szervezetével való jó kapcsolat megtartása
Helyi alapítványokkal való együttműködés
Lakosok aktív közreműködésének kérése rendezvények lebonyolításánál
Nyugdíjas klub folyamatos támogatása
2. Munkahelyteremtés
Új vállalkozások elindításának, letelepedésének elősegítése
Cégekkel, üzemekkel való kapcsolat kiépítése a munkahelyteremtés érdekében.

3. Településfejlesztési politika
Információs táblák kihelyezésének folytatása
Utak, járdák rendbetétele
Műemlékeink állapotának megőrzése, javítása
településszerkezeti és szabályozási terv felülvizsgálat ( 2018-2020 évek között )
4. Pénzügyi és adópolitika
Dologi kiadások csökkentése
Évente fejlesztési, beruházási tartalék képzése
Adónemek felülvizsgálata
Pályázatokhoz szükséges önerőalap biztosítása
Folyamatos pályázati lehetőségek kihasználása
5. Közszolgáltatás
Ügyfélbarát önkormányzati szolgáltatói tevékenység fenntartása községünkben
Átlátható és ellenőrizhető hivatal
Elektronikus ügyintézés folyamatos megvalósítása, illetve képviselő-testületi ülésre
előterjesztések elektronikus kiküldése
Politikai intézkedésekhez , változásokhoz a legmegfelelőbb szervezeti rendszer létrehozása
Ezen „Gazdasági Program”-ot Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
38/2015.(IV.09.) önkormányzati határozatával fogadta el.
36

Tárgy /8.tsp/ Egyebek
Kovács Gábor polgármester:
a kelet-Magyarország napilap keresett meg előfizetéssel kapcsolatban. Több csomag van, amelyekből
lehet rendelni. Én magamtól nem döntöttem, beszéljük meg, hogy van-e szükségünk rá. 285 000 Ft/év
a standard csomag.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Van erre szükségünk, sokba kerül.
Kovács Gábor polgármester:
Valahol meg kell jelenni a településnek.
Bódi Elek képviselő:
Hány megjelenés van ezért az összegért?
Kovács Gábor polgármester:
Egy polgármesteri interjú a szerkesztőségben, egy keletes oldal, egy TOP 100-as, de ezt nem tudjuk
igénybe venni, és egy megjelenés a magazinban.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Van lelkes olvasói oldal, azon elmondhatjuk amit akarunk. Én sokallom az összeget.
Bódi Elek képviselő:
Sok ez az összeg.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Én nagyon sokallom. Tökfesztivál előtt szoktatok hirdetni?
Kovács Gábor polgármester:
Újságban nem.
Giczei István képviselő:
Reklám kellene a községnek.
Kovács Gábor polgármester:
Nem kevés pénz, azt kell átgondolni, hogy van-e ennyi hozott értéke, vagy nem.
Vannak jó oldalai, de a Top 100-at sem tudjuk igénybe venni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
350.000 Ft-ba lenne benne.
Kovács Gábor polgármester:
Sokkal olcsóbban meg tudjuk oldani a település lakosságának tájékoztatását, de a külvilág felé is
kellene tudatni, hogy létezik Nagydobos.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az interjúra akkor mégy el, amikor akarsz, mert nekünk például a február nem jó, a tökfesztivál előtt
időszak lenne jó.
Kovács Gábor polgármester:
Nem tudom, hogy a polgármesteri beszélgetés mikor lenne, meg kell kérdezni.
Döntsünk, hogy érdemes-e, vagy nem?
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Ferenczi Zoltán képviselő:
Szerintem nem.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért a Kelet-Magyarország csomagjának előfizetésével, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
nem hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
39/2015. (IV. 09.) KT. számú határozata
A Kelet-Magyarország napilap ajánlatáról
A képviselő testület
A Kelet – Magyarország napilap ajánlatát elutasítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Kovács Gábor polgármester:
Felmérték a buszöblöket, a jövő héten meg lesz az árajánlat.
A kamerákat az E-On beüzemelte, 14 került beszerelésre. Meg kell beszélni, hogy fogjuk üzemeltetni,
Mátészalkával, vagy Vásárosnaménnyal közösen, vagy veszünk fel 1 közterület felügyelőt. Tudni kell,
hogy ezeknek a kameráknak a felvételeit csak közterület felügyelő nézheti meg.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ez azért nevetséges, hogy csak ő nézhet bele.
Kovács Gábor polgármester:
Az adatvédelem miatt nem lehet. Ha bármilyen gond van, a rendőrök a megnevezett közterület
felügyelőt keresik meg, és ő nézheti meg a felvételt.
Bódi Elek képviselő:
És ez a közterület felügyelő hol lenne?
Kovács Gábor polgármester:
Lehet, hogy hetente 1 napot itt lenne a településen, vagy csak ha gond van, akkor jön ki és megnézi.
Bódi Elek képviselő:
Ha van egy baleset, akkor szólnak a közterület felügyelőnek, és kijön? Akkor lenne jó ez a kamera
rendszer, ha rögtön meg lehetne nézni.
Kovács Gábor polgármester:
A rendőrségnek szólnak, és ő keresi meg a közterület felügyelőt. Nem lehet azonnal megnézni.
Fazekas Sándor képviselő:
A mezőőr, ha elvégzi a tanfolyamot, nem végezheti ezt a feladatot?
Kovács Gábor polgármester:
Nem, akkor mint mezőőr nem kapjuk meg rá a támogatást.
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Bódi Elek képviselő:
A pályázatban benne volt, hogy közterület felügyelőt kell alkalmazni a térfigyelő rendszerhez, el
fogják fogadni, ha csak megbízzuk Mátészalkát, vagy Vásárosnaményt a feladatok elvégzésével?
Kovács Gábor polgármester:
Igen, de pontosan utána nézek.
Bódi Elek képviselő:
Ha lenne közterület felügyelő beszedhetné a közel 1,5 millió Ft-ot az utcai árusoktól, és ebből már
meg lenne a bére.
Kovács Gábor polgármester:
Ezt egy közterület felügyelő karban tudná tartani?
Bódi Elek képviselő:
Szerintem igen.
Kovács Gábor polgármester:
Utána járok, hogy bevállalná-e ezt a feladatot Vásárosnamény vagy Mátészalka. Ha mégis
alkalmazunk 1 főt, lesz-e hozadéka? Erre is figyelni kell.
Bódi Elek képviselő:
A mezőőr nem hoz bevételt, de a közterület felügyelő hozhat, az árusoktól beszedheti a pénzt.
Kovács Gábor polgármester:
Én hozzám többen jöttek be azért, hogy miért nem engedjük meg az utcai árusítást, miért tiltjuk.
Bódi Elek képviselő:
Nem hiszem, hogy sokan jöttek be e miatt.
Kovács Gábor polgármester:
A következő ügy: Baksa Sándor ideadja az önkormányzatnak bérletbe a 0,6 ha földjét, kukoricát
vetnénk bele. A használatért 12 mázsa akácfát kér.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Nem kellene egy összeget meghatározni, mert akkor más is jöhet, hogy ad földet fáért.
Kovács Gábor polgármester:
Mind egyedi eset, mindet egyenként kell megbeszélnünk. Szerintem ez így jó. Fa van, ki tudjuk
szállítani.
Fazekas Sándor képviselő:
Kovács József telkére azt mondták a tulajdonosok, hogy tegyünk egy ajánlatot, ők el szeretnék adni.
Bódi Elek képviselő:
400.000 Ft-ot megér.
Kovács Gábor polgármester:
Elérhetőséget adjál és felhívom a tulajdonost.
Bódi Elek képviselő:
Március 5-én mondtam azt, hogy Edinának a munkaszerződését határozott idejű munkaszerződésre
módosítsuk. Azt mondtad polgármester úr, hogy megkérdezed Ildikót ez ügyben.
Kovács Gábor polgármester:
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Nem kérdeztem meg, de a következő ülésre megkérdezem Ildikót.
Bódi Elek képviselő:
- Lengyel Sándorné azt mondta, hogy feljelenti az önkormányzatot, mert megáll a víz a házánál.
Ha az árkot meder lapokkal raknánk le, az megoldás lenne.
- a közvilágításnál visszatérő problémák vannak
- a kutyakérdés továbbra sincs megoldva
- az iskolában van alkalmazva egy pedagógiai asszisztens augusztus 31-ig, azt ígértük, hogy
nagydobosiaknak biztosítunk munkahelyet, erre az álláshelyre Nyírparasznyáról lett felvéve
ember. Nagydobosi munkanélkülinek is van ilyen végzettsége.
Kovács Gábor polgármester:
Nem kérdeztek meg bennünket, hogy kit vegyenek fel, a KLIK alkalmazza.
Bódi Elek képviselő:
Az a furcsa, hogy az óvodavezető férje lett felvéve. Amikor ezt meghallottam, azt mondtam, hogy az
lesz rá a válasz, hogy a KLIK-hez tartozik az iskola.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az iskola előtt a fekvőrendőr nem lesz megcsinálva?
Kovács Gábor polgármester:
Én nem foglalkoztam most ezzel, az Elek által beszerzett ajánlatot fogadtuk el.
Bódi Elek képviselő:
Én mondtam, hogy ahogy Mátészalkán a Móricz iskolánál van, itt is úgy szeretném megcsináltatni a
tiszteletdíjamból.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A focipálya öltöző pályázat hogy áll?
Kovács Gábor polgármester:
Műszaki tartalom egyeztetés lesz holnap, utána a közbeszerzési eljárás indulhat.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Nem tudták a műszaki tartalmat, amikor elkészítették?
Kovács Gábor polgármester:
3 nap alatt lett elkészítve, hogy be tudjuk adni. Az öltözők méretének 25 m2-nek meg kell lenni, ezért
kell változtatni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A kerítés hogy áll, elhívod Vastag Istvánt a következő ülésre?
Kovács Gábor polgármester:
Igen, elhívom.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Térkövezés, és parkosítás lesz?
Kovács Gábor polgármester:
Igen lesz térkövezés és parkosítás is. Ha olyan lesz az idő elkezdik gyártani a térkövet, most a fóliát
csinálják a közmunkások.
Ferenczi Zoltán képviselő:
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A tökfesztiválról a beszámoló mikor lesz, és mikor beszélünk az ideiről?
A művelődési házat nem kellene lefesteni kívülről? Nagyon csúnya.
Kovács Gábor polgármester:
Ildikót megkérdezem mikor tudják összeállítani a beszámolót, és igen beszélnünk kellene az ideiről is.
A művelődési házat lehet jó lenne lefesteni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Kis zászlók március 15-én nem voltak kitéve
Kovács Gábor polgármester:
Sajnos csak 6 db van meg, el kell dönteni, ha akarunk, akkor venni kell. Engedély kell az E-ON-tól
hogy kitegyük a villanyoszlopokra.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ha meg van az engedély, én akkor megveszem a zászlókat egy jó pár oszlopra.
Kovács Gábor polgármester:
Az E-ON-t megkérdezem ez ügyben.
A bálázót be lett üzemeltetve, az akác gallyra nem jó, nem tudja felszedni, alma és meggyfa gallyra jó.
Fazekas Sándor képviselő:
A kisebbségi önkormányzat halad a helyiség helyrehozatalával?
Kovács Gábor polgármester:
Ma mondták, hogy kész van a helyiség, és kérik az eszközöket és 1 fő közmunkást titkárnőnek.
Bódi Elek képviselő:
Kanalas Terézt akarják odatenni titkárnőnek pályázatok figyelése céljából, és hogy az ügyfelekkel
tartsa a kapcsolatot.
Kovács Gábor polgármester:
Beszéltünk róla, hogy a hivatalt átköltöztetjük a régi gyógyszertár épületébe. El kell dönteni hamar,
hogy átköltözzünk-e, mivel augusztusban jön ki energetikai pályázat, addigra közüzemi számlákat kell
produkálni, hogy be lehessen adni. Szerintem a felújítás 1,5 millió Ft-ból kijönne. Dolgozóbb barát és
ügyfél barát hivatal lenne.
Dr. Horváth László jegyző:
Az elmúlt héten kaptunk jelzést a kormányhivataltól az alpolgármester tiszteletdíjára és
költségtérítésére. Módosítanunk kell a korábban meghozott határozatot, úgy, hogy előbb
megállapítjuk, hogy mennyi jár a törvény szerint, és ezután a lemondási összeget állapítja meg a
képviselő testület. Ugyanez a helyzet a költségtérítéssel is.
Bódi Elek alpolgármester bejelenti érintettségét a napirendnél.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért ezekkel a módosításokkal, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
40/2015. (IV. 09.) KT. számú határozata
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az alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapításáról.

A Képviselő-testület:
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. §
(3), valamint 80. § (2) és (3) bekezdésére tekintettel

1) 2014. október 21. napjától kezdődően Bódi Elek társadalmi megbízatású
alpolgármester (a továbbiakban: Alpolgármester) tiszteletdíját bruttó 157.000 Ftban (azaz Egyszámötvenhétezer forintban) állapította meg.
2) 2014. október 21 napjától kezdődően az Alpolgármester részére havonta az 1) pont
szerinti illetménye 15 %-ának megfelelő összegű, azaz 23.550,- Ft
(Huszonháromezer-ötszázötven forint) költségtérítést állapított meg.
3) Bódi Elek társadalmi megbízatású alpolgármester a képviselő testület által
meghatározott tiszteletdíjának mértékéről lemond, és a képviselő tiszteletdíj
kétszeresének megfelelő összegű díjazásban részesül, melynek összege 100.400
Ft.
4) a társadalmi megbízatású alpolgármester a részére meghatározott 23.550 Ft
összegű költségtérítésről teljes egészében lemond.

Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

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

Kmf.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

Giczei István

Székelyné Mester Mária
jegyzőkönyv - hitelesítők
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