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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 

2015. szeptember 30-án megtartott rendkívüli ülésének 

 

a.) jegyzőkönyve: 1 

b.) tárgysorozata: 1-3. 

c.) határozatai: 128-131. 

d.)  rendelete: - 

 

                      459-37/2015. 

 

T Á R G Y S O R O Z A T 

 
 

 

1. Előterjesztés:A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2015. évi      

                      kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2. Előterjesztés:A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához  

                             kapcsolódó kiegészítő támogatásának pályázatáról 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3. Előterjesztés:A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat Korlátolt       

                      Felelősségű társasággá történő átalakulással kapcsolatos döntésről 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagydobos, 2015. október 4. 

         

 

 

        Kovács Gábor  

polgármester 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. szeptember 30-án 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Fekete László képviselő 

    Ferenczi Zoltán képviselő 

    Giczei István képviselő 

    Székelyné Mester Mária képviselő 

 

     Dr. Horváth László  jegyző 

 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja.    

 

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

128/2015. (IX.30.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1. Előterjesztés: A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2015. évi      

                        kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2. Előterjesztés: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához  

                              kapcsolódó kiegészítő támogatásának pályázatáról 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3. Előterjesztés:A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat Korlátolt       

                      Felelősségű társasággá történő átalakulással kapcsolatos döntésről 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 
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Tárgy /1.tsp/ A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2015. évi kiegészítő  

                      támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovás Gábor polgármester: 

Az Önkiki pályázat beadását el kell fogadni 30-ig. 44.166.444 Ft az NFI felé fennálló tartozásunk, ezt 

is beletettük a pályázatba, és 6.470.631 Ft a számlatartozásunk,, így összesen 50.637.075 Ft a 

beadandó összeg. Az NFI-hez nem fűzök sok reményt, de meglátjuk.  

Felmerült kérdésként tegnap a képviselők részéről amikor telefonált Viki, hogy miért most van a 

testületi ülés, azért mert a számlákat mindig összegyűjtjük, hogy minél több tétel szerepeljen a 

pályázatban.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én voltam az aki megkérdezte, miért 2 órakor szóltok, hogy 4 órakor testületi ülés van, mi csak ezt 

nem értettük. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az NFI volt kétséges, ezért szóltunk később. 

 

Van-e kérdés, hozzászólás? 

Ha nincs, aki egyetért a határozat javaslattal, hogy 50.637.075 Ft összegben adjuk be a pályázatot, 

kérem szavazzon.  

 

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

hozta: 

 
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testület 

129 /2015 (IX.30.) számú határozat 

A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2015. évi kiegészítő 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

 

1. Nagydobos Község Önkormányzat képviselő testülete a megyei önkormányzatok rendkívüli 

támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására szolgáló 

2014.évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III. 4. pont szerinti   támogatási igényt nyújt be 

a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2015.évi kiegészítő 

támogatásra. 

 

2. Az Önkormányzat 50.637.075-ft azaz (ötvenmillió-hatszázharminchétezer-hetvenöt) 

támogatásra nyújt be kérelmet: 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatási kérelmet nyújtsák be. 

 

 

Felelős: polgármester,jegyző 

Határidő:2015.09.30. 
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Tárgy /2.tsp/ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó  

                      kiegészítő támogatásának pályázatáról 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az előző  képviselő testületi ülésen arról volt szó, hogy a szociális célú tüzelőanyagot szénben 

igényeljük, ha megfelelőek a feltételek. A cég aki az ajánlatot tette diószénre, megküldte a szerződés 

tervezetet. A szén 3.000 Ft/q, az átmérő is megfelelő a pályázati kiírásnak illetve ha megrendeljük, 

nem kell szállítási költséget fizetni. A 3.000 Ft magába foglalja a rakodás, csomagolás és szállítás 

költségét. 25 kg-os zsákokban szállítják a szenet.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mennyi lesz a súly, jó lenne tudni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Még nem kaptuk meg pályázatot, most csak az igényelhető mennyiséget kell feltüntetni, pontos 

mennyiséget a pályázat elbírálása után tudok mondani.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A füstadó, amit Laci mondott, az benne van az árban? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem kérdeztük, de biztosan benne van. 

 

Amennyiben nincs több hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy a szociális tüzelőanyag pályázatot 

szénben adjuk be a maximálisan igényelhető mennyiségre, kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

  Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

 130/2015 (IX.30.) számú határozata 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásának pályázatáról 

 

A Képviselő Testület 

 

Csatlakozik  „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

 vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásának „ pályázatához 

és a pályázatban meghatározott maximális mennyiségű 1476 q  

barnakőszenet igényli meg.  

 

A szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.   

Felhatalmazza a polgármestert, a pályázat beadásával kapcsolatos  

teendők megtételére. 

 

 

Határidő: 2015.09.30. 

Felelős: polgármester 
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Tárgy /3.tsp/ A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat Korlátolt Felelősségű  

                      társasággá történő átalakulással kapcsolatos döntésről 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Hoznunk kell egy határozatot, melyben szerepel, hogy nem kíván részt venni az önkormányzat a 

Temetkezési Vállalat átalakulása révén megalakuló gazdasági társaságban, kérelmezzük a 0.59 %-os 

tulajdoni részesedésnek megfelelő 1 339 823-Ft összeg kifizetését, jóváhagyjuk a mellékelt 

megállapodást. A Temetkezési  Vállalt megküldte a határozat tervezetet és a megállapodás tervezetet. 

Ha aláírásra kerül a megállapodás mindkét fél által, ezután kerül sor a tulajdoni rész kifizetésének és a 

tagsági viszony ezt követően fog megszűnni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem csinált semmit Nagydoboson ez a cég, nem is tudtuk, hogy tagja vagyunk. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Jól hallottam, hogy 30 napon belül átutalásra kerül az összeg? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha mindkét fél aláírja.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Azért kérdezem, mert szó volt arról, hogy ha megkapjuk ezt a pénzt, a temetőre fordítjuk.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ha elkészítik a megállapodást, akkor gondolom folyamatosan kerül aláírásra, és utána fognak fizetni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Hamarabb lesz belőle pénz lehet, mint a vízműből. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az sokkal hosszadalmasabb lesz. 

 

Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatot a fentiek szerint elfogadjuk, kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 

  

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

131/2015. (IX.30.)  KT. számú határozata 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat Korlátolt Felelősségű társasággá 

történő átalakulással kapcsolatos döntésről 
 

 

 Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

a) döntött arról, hogy nem kíván részt venni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 

átalakulása révén megalakuló gazdasági társaságban. 

 

a) dönt arról, hogy kérelmezi a Vállalatban meglévő 0,59 % tulajdoni részesedésének megfelelő 

összeg kifizetését a Vállalat 2015.06.30.-i fordulónappal készített közbenső mérlege alapján.  
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b) elfogadja, hogyNagydobos KözségÖnkormányzatát a Szabolcs-Szamár-Bereg Megyei Temetkezési 

Vállalat 2015.06.30.–i fordulónappal készített közbenső mérlege alapján tulajdoni részesedése után 

1 339 823-Ft összeg illeti meg. 

 

c) jóváhagyja az elszámolás rendjét, a Vállalat 2015.06.30.-i fordulónappal készített közbenső mérlege 

alapján, szabályozó – a határozat 1. sz. mellékletét képező  - megállapodást. 

 

d) felhatalmazza a Szabolcs-Szamár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalatigazgatóját a kilépő tagokkal 

történő elszámolás rendjét - a Vállalat 2015.06.30.-i fordulónappal készített közbenső mérlege alapján 

- szabályozó megállapodás megkötésére, illetve a kilépő tagokat a vállalati vagyonból megillető 

összegek kifizetésére. 

 

e) felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező – elszámolás rendjét 

szabályozó - megállapodást aláírja. 

 

 

Felelős:Kovács Gábor polgármester 

            Róka Zsolt igazgató, Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Vállalat 

 

Határidő: 2015. 09. 30. 

 

 

 

 

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

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 


