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1) Előterjesztés: Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
2) Előterjesztés: A polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
3) Előterjesztés: Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása (ÖNHIKI)
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4) Előterjesztés: Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5) Előterjesztés: Gördülő fejlesztési terv ivóvíz viziközmű rendszerre
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6) Előterjesztés: Gördülő fejlesztési terv szennyvíz viziközmű rendszerre
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
7) Előterjesztés: Kérelmek iskolakezdési támogatáshoz
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
8) Előterjesztés: Hozzájárulás elbirtokláshoz a Nyírbátori 0239/1. hrsz alatti ingatlanban lévő
16/6000-ed tulajdoni hányad arányában
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
9) Előterjesztés: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelem 2016. évi beszámoló
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
10) Egyebek
11) Egyedi szociális ügyek (zárt ülés)

Nagydobos, 2016. október 9.

Gábor

Jegyzőkönyv

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2016. szeptember 28-án 17
órakor 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

Dr. Horváth László jegyző
Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a
határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről távol maradt Székelyné Mester Mária települési
képviselő.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének módosítására, javasolja 1 napirendnek az ASP-hez
való csatlakozással kapcsolatos pályázat beadásának megtárgyalását, illetve második napirendnek a
helyi iparűzési adó rendelet módosítását. A többi napirend változatlan sorrendben ezután kerül
megtárgyalásra. Aki ezzel a módosítással egyetért, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
85/2016. (IX. 28.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1) Előterjesztés: ASP csatlakozásához pályázat beadása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2) Előterjesztés: A helyi iparűzési adó rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
3) Előterjesztés: Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
4)

Előterjesztés: A polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
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5) Előterjesztés: Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása
(ÖNHIKI)
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6) Előterjesztés: Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
7) Előterjesztés: Gördülő fejlesztési terv ivóvíz viziközmű rendszerre
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
8) Előterjesztés: Gördülő fejlesztési terv szennyvíz viziközmű rendszerre
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
9) Előterjesztés: Kérelmek iskolakezdési támogatáshoz
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
10) Előterjesztés: Hozzájárulás elbirtokláshoz a Nyírbátori 0239/1. hrsz alatti ingatlanban
lévő 16/6000-ed tulajdoni hányad arányában.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
11) Előterjesztés: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelem 2016. évi beszámoló
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
12) Egyebek
13) Egyedi szociális ügyek (zárt ülés)
Tárgy /l.tsp/ ASP csatlakozásához pályázat beadása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
2016. 09. 30-ig kell beadni ezt a pályázatot, a kisebb településeknek, köztük Nagydobosnak is
2017.01.01.-el kötelező csatlakozni ehhez a rendszerhez. Informatikai eszközök beszerzésére adhatunk
be pályázatot, ezt kell elfogadni a testületnek.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, aki egyetért a pályázat beadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
86/2016. (IX. 28.) KT. számú határozata
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű- Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez- támogatási kérelem benyújtásáról
A Képviselő Testület
Annak érdekében, hogy Nagydobos Község Önkormányzata - a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az
önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIH. 31.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási
kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Kovács Gábor polgármestert,
hogy a KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az
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önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és
jogokat gyakorolja az önkormányzat nevében és javára.
Határidő: 2016.09.30.
Felelős: polgármester

Tárgy /2.tsp/ A helyi iparűzési adó rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
Kovács Gábor polgármester:
Megkérem jegyző urat, terjessze elő a napirendet.
Dr. Horváth László jegyző:
A törvény szerint a rendelet módosítását meg kell küldeni a Támogatáskezelő és Vizsgálati Irodásnak
véleményezésre. Tavasszal a képviselő testület határozott arról, hogy a háziorvosnak, a fogorvosnak
illetve a védőnői szolgálatnak nem kell iparűzési adót fizetni, de hogy ezt a rendeletet el lehessen
fogadni, véleményeztetni kellett a tervezetet. Ez megtörtént, így a képviselő testület elfogadhatja a
rendelet módosítását.
Kovács Gábor polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás a rendelet módosításához?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, aki egyetért a rendelet módosításának elfogadásával, kérem
szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
alkotta.
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
8/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló
12/2009. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve a helyi adókról szóló - módosított - 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében, a 6. §-ban, valamint a 43. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a helyi adókról az önkormányzat illetékességi területére vonatkozóan az
alábbi rendeletet alkotja.

i.§
(1) Nagydobos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
12/2009. (XI.27 .) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. §-a a

A Rendelet a következő alcímmel és 5/A. §-sal egészül ki:
„Adómentesség 5/A.§
„(1) Mentes a helyi iparűzési adó alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek az éves
vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg”
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(2) Az (1) bekezdésében meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély
összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. l.o) (a
továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(3) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt -- az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - nem használhatja
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek
szerinti célokra, továbbá — az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének
megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése
céljából teherszállító járm ű vásárlására.
(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése
figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas
módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két
pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat
jelen rendelet 1. mellékletét képezi
(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti,
egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két
pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000
eurónakközúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114.,
2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
(8) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás
bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek
minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.
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(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig
meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(10) Értelmező rendelkezések
Jelen rendelet alkalmazásában:
- állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja
szerinti támogatás,
- egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti
vállalkozás.

2 .§

Ez a rendelet 2016. november 1-jén lép hatályba.
Nagydobos, 2016. szeptember 28.

dr. Horváth László sk.
jegyző

Kovács Gábor sk.
polgármester

1. melléklet Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról
szóló 12/2009.(XI.27.) önkormányzati rendeletéhez

NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás
esetén
1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
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(jelölje X-szel)
| |E g y e sü lé s a fo ly a m a tb a n lé v ő és a z a zt m e g e lő z ő ké t a d ó é v so rá n
1 1S z é tv á lá s a fo ly a m a tb a n lé v ő és a z a zt m e g e lő ző ké t a d ó é v so rá n

Egyesülés, szétválás ideje:
(év)

(hónap)

(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül,
Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a
kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra
nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról,
amelyek elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához
szükséges adatokat is tartalmazzák.1

1 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az
egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően
jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a
szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.
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2. Csekély összegű támogatások2
Támogatás
összege

Sor
szám

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezménye
zettje és célja

A támogatást
ellenszolgáltatás
fejében végzett
közúti kereske
delmi árufuva
rozáshoz vette
igénybe?

Kérelem
benyúj
tásának
dátuma3

Támogatás bruttó
támogatástartalma4

Odaítélés
dátuma
Forint

Euró

Forint

Euró

2Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
3 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
4 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Adószáma
Vállalkozás neve

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos
elszámolható
költségek
vonatkozásában
nyújtott
állami
támogatással
vagy
olyan
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális
támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az
alábbiakról nyilatkozom.5
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély
összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen
kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen
nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell
nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

5 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint
és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
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A . Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
nyújtott állami támogatásokra

Sor
szám

Támogatás
jogalapja
(uniós állami
támogatási
szabály)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl.
regionális
beruházási
támogatás)

Azonos
elszámolható
költségek teljes
összege
jelentértéken
Kérelem
benyújtásának
dátuma6

Odaítélés
dátuma

Forint

Euró

Azonos kockázatfinanszíro
zási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott
állami támogatás bruttó
támogatástartalma / azonos
elszámolható költségek
vonatkozásában nyújtott
állami támogatás bruttó
támogatástartalma7

Forint

Maximális
támogatási
intezitás (%)
vagy
maximális
támogatási
összeg

Euró8

6 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
7 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
8 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróbán meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés
napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent
megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő
átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése9 közötti
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe
veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről
haladéktalanul - még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt - értesíteni köteles
a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a
jelen nyilatkozatot.
Kelt:

Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

2. melléklet Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
12/2009.(XI.27.) önkormányzati rendeletéhez

Igazolás csekély összegű támogatásról
Alulírott .......................................... a ................................................................. mint támogatást
nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a ........................................................ mint
kedvezményezett .............................................. bizottsági rendelet (HL ........................., dátum,
oldal) (a továbbiakban: ................................. bizottsági rendelet) alapján a következő csekély
összegű támogatásban részesül:

Projekt megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:
9 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez
az időpont általában a szerződés kelte.
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A jelen támogatással érintett célra a(z)
alap ján .......................... eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.

bizottsági rendelet

Jelen igazolást a(z) ................................... bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján
állítottam ki.

Kelt,

Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)
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Tárgy /3.tsp/ Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
Kovács Gábor polgármester:
Megkérem jegyző urat, terjessze elő a napirendet.
Dr. Horváth László jegyző:
Vasárnap lesz a népszavazás, a bizottság tagjaiban változások történtek, mivel többen nem lehetnek
tagok a korábbiak közül.
Megérkezik Székelvné Mester Mária képviselő.
A képviselő testületnek csak jóváhagyási jogköre van. Ha van-e kérdés, javaslat, hozzászólás kérem
mondjátok el.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért a szavazatszámláló bizottság tagjainak elfogadásával a kiadott formában, kérem
j szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
87/2016. (IX. 28.) KT. számú határozata
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítéséről

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló
Bizottság tagjainak kiegészítésére vonatkozó előterjesztést.
A képviselő-testület a Szavazatszámláló Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja
meg:
Az 1. számú szavazókor Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztja:
Szász Gyuláné

elnök

4823 Nagydobos

Fő

út

171

Kosa Judit

tag

4823 Nagydobos

Fő

út

152

tag

4823 Nagydobos

Fő

út

244/B

Győri Jánosné

póttag

4823 Nagydobos

Fő

út

257

Bodó Béláné

póttag

4823 Nagydobos

József Attila

utca

l.SZSZB Czine Zsoltné
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A 2. számú szavazókor Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztja:
elnök

4823 Nagydobos

Fő

út

tag

4823 Nagydobos

Árpád

utca

tag

4823 Nagydobos

Fő

út

Ferenczi Györgyné

póttag

4823 Nagydobos

Árpád

utca

2

Horváthné Ferenczi Mariann

póttag

4823 Nagydobos

Ifjúság

utca

7

Kiss Árpád
Dorner Mónika
2.SZSZB Juhos Gábor
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187/A
1
115

A képviselő-testület felhívja a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a Szavazatszámláló
Bizottságok tagjainak nevét és a bizottság hivatali helyiségének címét a helyben szokásos módon
hozza nyilvánosságra.
Felkéri a jegyzőt, hogy a megválasztott bizottsági tagok eskütételéről, oktatásáról és az egyéb
teendőkről gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője

Tárgy /4.tsp/ A polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
Dr. Horváth László jegyző:
2014-ben már határoztunk róla, de a Magyar Államkincstárnál nem került átvezetésre, ezért újra el
kellene fogadni. A Polgármesteri Hivatal megnevezéséről van szó. Az elnevezés: Polgármesteri
Hivatal Nagydobos.
Kovás Gábor polgármester:
Az előterjesztésben a 3. oldalon Nagydobos Nagyközség Önkormányzata szerepel.
Dr. Horváth László jegyző:
Javítom azt, hogy nagyközség, le kell húzni.
Bódi Elek képviselő:
A nagyközség megnevezés lakosságszámhoz van kötve, hajói tudom.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért az alapító okirat elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
88/2016. (IX. 28.) KT. számú határozata

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

és

végrehajtásával

kapcsolatos

feladatokat.

A

hivatal

közreműködik

az

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.
5. Szakmai alaptevékenysége:
A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
6. Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
011130
011220
013210
013360
016010
016020

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

8. Illetékessége, működési köre:
Nagydobos Község teljes közigazgatási területe.
9. Irányító szervének neve, székhelye:
Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4823 Nagydobos,
Főút. 129.
1. Vezetőjének megbízási rendje:
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A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere - pályázat alapján
határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt.
2. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közszolgálati jogviszony, melyre a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezései
az irányadók. Munkaviszony, melyre a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadók.
Megbízásos jogviszony, melyre a Ptk. rendelkezései az irányadók.
ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat 2016. október 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Nagydobosi
Polgármesteri Hivatalnak a Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által
jóváhagyott, 2010. 06. 10 napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2016. (IX.28).
határozattal hagyta jóvá.

Nagydobos, 2016. szeptember 28.
P.H.
Kovács Gábor sk
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

Tárgy /5.tsp/ Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Minden éven beadásra kerül az önhiki pályázat. Az idei évben 49,9 millió Ft-ra adjuk be, ebből 44
millió Ft az E-STAR tartozás, a többi pedig számlából van betéve.
Van-e kérdés?
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az E-STAR bírósági ügy hogy áll?
Kovács Gábor polgármester:
Októberben lesz tárgyalás, és talán év végén, vagy a következő év elején lesz bírósági döntés.
Bódi Elek képviselő:
Szerintem ebben az évben nem lesz tárgyalás, de szerintem 56 millió Ft körüljár ez az összeg.
Kovács Gábor polgármester:
Ildikóék ezt az összeget akkor honnan vették?
Bódi Elek képviselő:
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Én nem tudom, hogy honnan vették.

Kovács Gábor polgármester:
És a bírósági döntés mi lesz, akkor ezt is tudod?
Bódi Elek képviselő:
Nem tudom. Hangsúlyozom, hogy információm szerint nem lesz ebben az évben tárgyalás, és döntés
sem.
Székelyné Mester Mária képviselő:
44 vagy 56 millió, nem mindegy. Mit higgyek el?
Kovács Gábor polgármester:
Ildikóék az alapján számolták ki ezt az összeget, ami a rendelkezésükre áll. Meg fogja mondani, hogy
jött ki ez az összeg.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Nem fizettünk bele semmit korábban?
Kovács Gábor polgármester:
10 millió Ft lett beletéve, amikor idejöttem. Az adósságrendezéskor lett fizetve belőle.
Fekete László képviselő:
Igen így volt. Utána kell járni, hogy pontosan mennyi ez az összeg.
Kovács Gábor polgármester:
A támogatás címzetten jön, csak arra lehet költeni, amire adják. Eddig még mindig kihúzták az EStart. Arra gondolnak, hogy ez a tartozás nem gazdálkodási hiba miatt keletkezett, hanem vezetődi
hiba miatt. Meg kell próbálni beadni.
Aki egyetért a pályázat beadásával 49.999.240 Ft összeggel, kérem szavazzon.
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
89/2016. (IX. 28.) KT. számú határozata

A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2016. évi kiegészítő
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

1. Nagydobos Község Önkormányzat képviselő testületé a megyei önkormányzatok
rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására szolgáló 2015.évi C. törvény 3. melléklet 1.7. pont és a III. 1. pont
szerinti támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2016.évi kiegészítő támogatásra.
2. Az Önkormányzat 49.990.244-ft azaz(negyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenezerkétszáznegyvennégy) támogatásra nyújt be kérelmet.
3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatási kérelmet nyújtsák be.
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Felelős: polgármesterjegyző
Határidő :2016-09-28

Fekete László képviselő:
Meg kell tudni, hogy pontosan mennyi az összeg, és azzal legyen beadva.
Kovács Gábor polgármester:
Míg nincs bírósági döntés, addig teljesen mindegy mennyit mondunk. Ha döntés lesz, akkor lesz
pontos összeg.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Tavaly mennyit kaptunk Önhikire?
Kovács Gábor polgármester:
Nem kaptunk. Tavaly előtt közel 50 millió Ft-ot kaptunk. Ildikót megkérdezem a pontos összegről.
Térjünk át a következő napirendre.
Tárgy /ó.tsp/ Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Tavaly szénre adtuk be a pályázatot, én most is ezt javaslom. A szénnel kevesebb probléma van,
könnyebb szétosztani, mint a tűzifát. Maximum 1218 mázsát igényelhetünk a pályázatban, reményeink
szerint megkapjuk.
Fekete László képviselő:
Ha fát rendelnénk, a fuvarköltséget az önkormányzatnak kell bevállalni?
Kovács Gábor polgármester:
Igen.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Egyszerűbb a szén, arra kell beadni.
Kovács Gábor polgármester:
Igen. Egy főnek maximum 6 mázsa szenet lehet adni. Itt a 6 mázsa az 6 mázsa. 25 kg-os zsákokban is
lehet rendelni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Én minden háztartásnak adnék és nem lenne vita belőle.
Kovács Gábor polgármester:
Az elosztásról később kell dönteni.
Fekete László képviselő:
18

Válasszuk ki, hogy mit adjunk.

Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a szociális tüzelőanyag pályázatban 1218 mázsa barna kőszenet igényeljünk,
kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
90/2016. (IX. 28.) KT. 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 1218 q
barnakőszenet igényli meg.
A szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Felhatalmazza a polgármestert, a pályázat beadásával kapcsolatos
teendők megtételére.

Határidő: 2016.09.30.
Felelős: polgármester
Tárgy /7.tsp/ Gördülő fejlesztési terv ivóvíz viziközmű rendszerre
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Ezzel nem sok mindent tudunk tenni, el kell fogadni. A vízi közművet és a szennyvizet egybe
mondanám el, de külön határozatot hozunk róla.
A szennyvíznél beterveztek 1 millió Ft rövidtávú fejlesztést, amit nem tudunk, hogy konkrétan mire.
Kértem tegyék át középtávú fejlesztésre, ezt meg is teszik. Ez a terv elkészítése és elfogadása
kötelező, rövid-közép- és hosszú távú tervek vannak. Azt, hogy ezeknek a terveknek a megvalósítására
honnan lesz pénz, senki sem tudja. Bérleti díjat nem kapunk, azt például szivattyú javítására,
vásárlására fordítják. Az a pénz elmegy rendszer karbantartásra.
Bódi Elek képviselő:
Volt-e olyan kimutatás, hogy mennyi a bérleti díj egy évre, és mennyi a karbantartás összege?

Kovács Gábor polgármester:
Ha elromlik valami, akkor kellene kérni három árajánlatot, és egyeztetni kellene velem, de a
valóságban ez nem így működik, mivel ha meghibásodik valami, szinte azonnal ki kell javítani.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az a baj, hogy nem lehet nyomon követni így.
Bódi Elek képviselő:
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Az az érdekes, hogy annyi lesz a bérleti díj, mint amennyi a karbantartás díja, és ezt év elején már
tudják. Ez mindig így volt.
Kovács Gábor polgármester:
Elszámolást küldenek.
Én úgy javaslom elfogadásra, hogy rövidtávú fejlesztésre nem adunk. Tegye át középtávúba, és hozza
a testület elé mire szeretné költeni a kért összeget.
Aki egyetért a vízi közmű fejlesztési terv elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
91/2016. (IX. 28.) KT. számú határozata
Gördülő fejlesztési terv ivóvíz víziközmű rendszerre
A képviselő testület
Elfogadja a TRV Zrt által elkészített és megküldött gördülő fejlesztési tervet az
ivóvíz víziközmű rendszerre.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tárgy /8.tsp/ Gördülő fejlesztési terv szennyvíz viziközmű rendszerre
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Az előző napirendi pontnál erről is tájékoztattalak bennetek, aki egyetért a szennyvíz fejlesztési terv
elfogadásával a javasolt módosítással együtt, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
92/2016. (IX. 28.) KT. számú határozata
Gördülő fejlesztési terv szennyvíz viziközmű rendszerre

A képviselő testület
Elfogadja a TRV Zrt. által elkészített és megküldött gördülő fejlesztési tervet a
szennyvíz víziközmű rendszerre azzal a módosítással, hogy a rövidtávú tervbe
betervezett 1.000.000 Ft átkerül a középtávú tervbe.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tárgy /9.tsp/ Hozzájárulás elbirtokláshoz a Nyírbátori 0239/1. hrsz alatti ingatlanban lévő
16/6000-ed tulajdoni hányad arányában
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
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Kovács Gábor polgármester:
Az előterjesztési anyagot mindenki megkapta, ebben a területben 16/6000 tulajdonrészünk van. a
közös tulajdont próbálják rendbe rakni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Gondolom fizetni nem akarnak érte.
Kovács Gábor polgármester:
Nem.
Aki egyetért a határozat tervezet elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
93/2016. (IX. 28.) KT. számú határozata
Tulajdonosi hozzájárulás a nyírbátori 0239/1. hrsz. alatti ingatlan elbirtoklás jogcímén
történő megszerzéséhez
A képviselő testület
1. Mint a nyírbátori 0239/1. hrsz. alatt felvett, 9073 m2 térmértékű kivett telephely a
külterületben megjelölésű ingatlan, amely természetben 4300. Nyírbátor, Vágóhíd út 28.
sz. alatt található 16/6000-ed részilletőségű ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosa
hozzájárul, hogy részilletőségét a KELET KORZOL INVEST Kft. (4374. Encsencs, Fő
út 59. sz.) írásba foglalt megállapodás alapján elbirtoklás jogcímén megszerezze és arra
tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az írásbeli
megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tárgy /lO.tsp/ Szabolcs-Szatmár -Bereg megyei Katasztrófavédelem 2016. évi beszámoló
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Elolvasta mindenki a katasztrófavédelem beszámolóját. Van-e szóbeli kiegészítésre szüksége
valakinek, vagy kérdése feléjük?
Amennyiben nincs, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
94/2016. (IX. 28.) KT. számú határozata
Szabolcs-Szatmár -Bereg megyei Katasztrófavédelem 2016. évi beszámolójáról
A képviselő testület
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A Szabolcs-Szatmár -Bereg megyei Katasztrófavédelem 2016. évi beszámolóját
változatlan formában elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tárgy /lO.tsp/ Egyebek
Kovács Gábor polgármester:
A Nemzetiségi Önkormányzat adott be egy kérelmet. Az együttműködési megállapodást akarják
módosítani, eszközökre lenne szükségük, linóleumra az irodába, illetve szeretnének meghívót a
következő ülésünkre, ha nem akkor máshová fordulnak ez ügyben.
Jegyző úr! Kapnak tájékoztatást a beadott kérelmekkel kapcsolatban ?
Dr. Horváth László jegyző:
Csak akkor, ha határozatot hozunk.
Kovács Gábor polgármester:
Kell tájékoztatni őket az itt elhangzottakról, akkor is konkrét határozat nincs. Megkérlek tájékoztasd
őket az itt elhangzottakról. Beszéltem a kisebbségi önkormányzat elnökével, hogy készítse el a
beszámolóját és akkor meghívjuk a következő ülésre. Az irodával nem akarok addig foglalkozni, míg
nem rendeződik a helyzet, míg nem költözik át a rendőrség. Ha átköltöztek a másik épületbe, akkor
foglalkozunk ezzel a kéréssel.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mikor költözik át a rendőrség?
Kovács Gábor polgármester:
Minél hamarabb szeretném, most csempéztek ki, kazánt kellene odatenni. Igaz hogy van két nagy
teljesítményű kazán, de régen nem használták, korábban szénnel tüzeltek benne.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Megnézettétek valakivel a kazánokat?
Kovács Gábor polgármester:
Gyuszira tudok hivatkozni, hogy nem jó az egyik. Ha működik, akkor nem kell kicserélni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Annyi fa van, hogy ott is lehet fával fűteni?
Kovács Gábor polgármester:
Apríték és gallybála is van.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mennyibe került nekünk a rendőrség átköltözése? Millióba?
Kovács Gábor polgármester:
Radiátor lett cserélve, ki lett festve, csempézve. A szennyvízhálózatra rá fogunk még rákötni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Rá lehet kötni?
Kovács Gábor polgármester:
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Gabiék azt mondták, igen.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Odamegy át a rendőrség és a közmunka.
Kovács Gábor polgármester:
Igen.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Közmunkában ment az átalakítás?
Kovács Gábor polgármester:
A gipszkartonozás nem, a többi igen.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Jó lenne tudni, hogy mennyibe van az önkormányzatnak ez az átköltözés, átalakítás.
Kovács Gábor polgármester:
Kiszámoljuk.
A kisebbség nyújtsa be a javaslatát az együttműködési megállapodás módosítására, illetve készítse el a
beszámolót. A helyiségre később visszatérünk. Számítógépet, nyomtatót már kaptak.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Én nem igazán támogatom, hogy önállóan használjanak irodát.
Kovács Gábor polgármester:
Itt nincs ilyen helyiség, ahol meg lehetne oldani heti 4 órában sem. Ebben a helyiségben 40-50 fő
fordul meg naponta, és Judit is itt dolgozik.
Ferenczi Zoltán képviselő:
És még adunk mellé titkárnőt is, hiszen mindig megkapja, amit kér.
Kovács Gábor polgármester:
Jegyző úr tájékoztasd őket az itt elhangzottakról.
A következő dolog, amit el szeretnék mondani, a Máltai Szeretetszolgálat almát ad a településnek.
Október 17-18-án ki kell osztani. Kb. 700 lakás van, kapjon mindenki, így 7 kg alma jut.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Amit nem vesznek át, azzal mi lesz? Fel kell idejönni érte?
Kovács Gábor polgármester:
Az óvodába és az iskolába átvisszük, amit nem vesznek át. Az idősebbeknek kihordjuk, a többieknek
fel kell jönni.
Bódi Elek képviselő:
Ha a kacsáért és csirkéért fel tudtak jönni, jöjjenek fel az almáért is.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy minden háztartás kapjon 7kg almát amit a Máltai Szeretetszolgálat
adományoz, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
95/2016. (IX. 28.) KT. számú határozata
Adomány elosztásról
A képviselő testület
A Máltai Szeretetszolgálat által felajánlott étkezési almából minden
háztartásnak 7 kg almát adományoz.

Határidő: 2016.10.21.
Felelős: polgármester

Kovács Gábor polgármester:
A buszmegálló és a temető elé az aszfaltra kértem árajánlatot. Durván 800.000 Ft lenne ennek a
költsége, az aszfalt alá mi adnánk a zúzott követ.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Melyik buszmegállóról van szó?
Kovács Gábor polgármester:
A falu végén a buszforduló.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Amikor kértük, hogy menjen ki a busz a fordulóig, nem járult hozzá a Volán. Ezt szerintem
hanyagoljuk.
Bódi Elek képviselő:
A Jókai utat kellene megcsinálni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Igen, ott nincs is aszfaltos út. A követ is azért zúzattuk össze tavaly, hogy megcsináljuk a Jókai utcát.
Kovács Gábor polgármester:
Pályázat lesz kiírva, én abba szeretném betenni a Jókai utcát.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Amikor összezúzattuk a követ, azért csináltattuk meg, hogy a Jókai utat megcsináljuk. Elek kért is
árajánlatot finomkőre. Ha nem csináljuk meg, akkor engedjük el az ott lakóknak a kommunális adót.
Kovács Gábor polgármester:
Attól tartok, hogy a nem hozzáértés okán nagyobb kárt csinálunk, mint hasznot.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Akkor az óvoda előtt is meg kell csinálni, ott is nagy gödör van, a víz folyamatosan meg áll.
Kovács Gábor polgármester:
Nyitott kaput döngetsz, finom kaviccsal lesz megoldva.

i

Székelyné Mester Mária képviselő:
Inkább az óvodához kell az aszfalt,7 mint a temetőhöz és a buszfordulóhoz.
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Fekete László képviselő:
A buszfordulóhoz jó a zúzott kő, nem kell oda aszfalt.
Fazekas Sándor képviselő:
A temető és a buszforduló lenne 800.000 Ft?
Kovács Gábor polgármester:
Igen.
Fekete László képviselő:
A buszfordulót ki kell hagyni, inkább az óvodánál kell megcsináltatni.
Bódi Elek képviselő:
Igen az óvodát kell. a buszfordulónál a darált követ bele lehet önteni a gödörbe.
Kovács Gábor polgármester:
Rendben.
Október 6-ra meghívtak bennünket egy rendezvényre Nagyszőllősre. Aki szeretne jönni, hétfőig
jelezze.
Tankönyvtámogatás: Szűcs Szabolcsnak 10.200 Ft-ot kell fizetni a tankönyvekért. Eddig mindig
átvállaltuk azoktól, akiknek kellett fizetni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Őneki kell csak fizetni az iskolában a könyvekért?
Kovács Gábor polgármester:
Igen, a többi tanuló ingyen kapja.
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat átvállalja a Szűcs Szabolcs Nagydobosi általános iskolai
tanulónak a tankönyvköltségét, melynek összege 10.200 Ft, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
96/2016. (IX. 28.) KT. számú határozata
Szűcs Szabolcs tankönyv támogatási ügye
A képviselő testület
Szűcs Szabolcsnak a Nagydobosi Általános Iskola tanulójának a 2016-2017.
tanévre a tankönyvköltségét átvállalja.
Határidő:folyamatos
Felelős: polgármester

Kovács Gábor polgármester:
Dienes Attila kérelmezte, hogy méltányosságból adjuk meg 5 hónapra a Bursa ösztöndíjat, melyből az
önkormányzati rész 5.000 Ft/hó.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Aki egyetért azzal, hogy Dienes Attila Nagydobos, Fő út 64. szám alatti lakosnak megadjuk 5 hónapra
méltányosságból a havi 5.000 Ft támogatást, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
97/2016. (IX. 28.) KT. számú határozata
Dienes Attila kérelméről
A képviselő testület
Dienes Attila Nagydobos, Fő út 66. szám alatti hallgató részére 5 hónap
időtartamra 5.000 Ft/hó támogatást nyújt.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kovás Gábor polgármester:
Az óvodában 2 gyereknek kell étkezési térítési díjat fizetni. Átvállaljuk-e? Az előző években
átvállaltuk ezt a költséget.
Fazekas Sándor képviselő:
Vállaljuk át most is.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az óvodában 2 gyereknek, akinek fizetni kell az étkezésért, átvállaljuk ezt a
költséget, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
98/2016. (IX. 28.) KT. számú határozata
Étkezési díj átvállalása
A képviselő testület
A Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda kérelmét jóváhagyja és 2 fő
részére átvállalja az étkezési térítési díj összegét 2016-2017. nevelési évre.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az önkormányzati dolgozók nem kapnak iskolakezdési támogatást? Tavaly megszavaztuk nekik is.
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Kovács Gábor polgármester:
Úgy tudom, hogy megkapták most is.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Velünk szemben miért lett feltörve az az irgalmatlan nagy beton? Remélem nem ugyanannyi anyag
fog alá menni, mint amit feltörtek.
Kovács Gábor polgármester:
A térkő egészen az útig lesz kihozva, és az emlékműtől kifelé nagyon nagy a lejtése. Az a beton
törmelék is megy vissza alá, amit feltörtek.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A temetőn a kapu jó, az umafallal mi lesz?
Kovács Gábor polgármester:
El kellene dönteni milyen fajtát veszünk. Van egyszerű zsalubetonból is, a másik fajta viszont be van
csapolva.
Bódi Elek képviselő:
Erre van árajánlat?
Kovács Gábor polgármester:
Kértem, be fogják hozni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Árban mennyi a különbség?
Kovács Gábor polgármester:
Nem tudom, mind a kettő beton, csak az egyik fajtának a sarka meg van erősítve.
Fekete László képviselő:
Azt kell venni, amelyiknek jobb a minősége.
Bódi Elek képviselő:
Én egyetértek Lacival, a minőségre menjünk. Voltam bent Dankánál a sírkövesnél. Lemértem a
méreteket, az árajánlata 660-670 ezer Ft volt. Amit ő csinál, az egy minőség. Márványból van az
egész, nem kell hozzá se tégla, se semmi. Kívül-belül csiszolt márvány minden, két személyesek, 25 x
2 urna férne el.
Kovács Gábor polgármester:
Egy boltív alá bemegy 25 duplából?
Bódi Elek képviselő:
Igen, 25 rekesz, és úgy van beosztva, hogy 2 urna befér.
Kovács Gábor polgármester:
Kérj Elek egy pontos árajánlatot.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Jeremcsuk Józsiék nem tudnak olyan gépet készíteni, amivel legyártanánk?
Kovács Gábor polgármester:
Nem.
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Ferenczi Zoltán képviselő:
A temetőgondnokkal volt egy kis gond egy halálesettel kapcsolatban. Mi történt?
Kovács Gábor polgármester:
Nem érték el. Én másnap behívattam őket, és szóbeli figyelmeztetést adtam nekik. Ezért kirúgni nem
kellene őket, de ilyen eset még egyszer nem fordulhat elő. Laci akkor este a sertéstelepen volt.
Fazekas Sándor képviselő:
Baloghné Sárika fel is ajánlotta, hogy elmegy és megmutatja a hozzátartozóknak, hogy hol lakik Laci,
de ők a mátészalkaiakat keresték meg.
Bódi Elek képviselő:
Te beszéltél Sárikával, ez nem így történt.
Fazekas Sándor képviselő:
Nem beszéltem vele.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Azt beszélik, hogy otthon volt Laci.
Kovács Gábor polgármester:
Azt is beszélik, hogy be volt rúgva. Sok mindent mondanak.
Fekete László képviselő:
A telefonjának be kell lenni kapcsolva mindig, bármikor hívhatják.
Kovács Gábor polgármester:
Azóta több temetés is volt, de nem volt gond.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Arról volt szó, hogy veszünk fel valakit a temetőre. Én nem azt mondom, hogy rúgd ki, de nincs más
jelentkező?
Fekete László képviselő:
Azt mondták, hogy átterhelik a plusz költségeket a szállítás miatt.
Kovács Gábor polgármester:
Én nem védeni akarom Lacit, de ha a faluban nem éri el valaki a temetőgondnokot, az nem igaz.
Bódi Elek képviselő:
Miért kellett a sertéstelepen lennie?
Kovács Gábor polgármester:
Bevállalta, hogy lemegy.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ha bevállalta, ne menjen a munkája rovására.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az a baj, hogy senki nem akar a közmunkában dolgozni. A falu külsején látszik, hogy máshol nem így
működik a közmunka, mint nálunk. Menjél végig Szamosszegen, vagy Ópályiban.
Fekete László képviselő:
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Mondtad polgármester a térkövezést. Az elején kell változtatni, nem pedig visszabontani, azt amit már
leraktak.
Kovács Gábor polgármester:
Hiába mondod meg, hogy csinálják, nem úgy csinálják. Nem kell akkor 200 embert foglalkoztatnunk.
Székelyné Mester Mária képviselő:
De így Gabi nincs értelme.
Kovács Gábor polgármester:
Minden településen így van.
Fekete László képviselő:
Amíg nem lesz olyan, hogy kizársz 5-10 embert a munkából, addig nem fog változni semmi.
Kovács Gábor polgármester:
Meg lett szüntetve több embernek a munkaviszonya.
Fekete László képviselő:
Meghosszabbítva nem lett, nem megszüntetve. Szankció kell zárjuk ki a közmunkából azt, aki nem
dolgozik.
Kovács Gábor polgármester:
Most is van kizárva nem is egy ember. Jövőre nem kell indítani közmunkát, menjen mindenki
dolgozni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Nem muszáj neked például úttisztításra sem pályáznod, hiszen úgy sem megy.
Kovács Gábor polgármester:
Azért pályázunk több programra, hogy ne keljen önerőt bevállalni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ha nem csinálják a programot, nem kell pályázni rá.
Kovács Gábor polgármester:
Közmunkára kell pályázni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
De nem kell ennyire, te döntesz róla mire adod be.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A tökfesztiválnak mennyi volt a költsége, mennyi volt a konkrét kiadás?
Kovács Gábor polgármester:
4,8 millió Ft a kiadás és 1,6 millió Ft a bevétel.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Megnézhetjük mi is a tételeket?
Kovács Gábor polgármester:
Igen, ez még nem a végleges összeg, még lehet, hogy változni fog, még nincs itt minden számla.
Fekete László képviselő:
A kastély előtt az ecetfával mi lesz, már teljesen benőtt mindent.
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Kovács Gábor polgármester:
Kivágjuk.
Fekete László képviselő:
Amikor virágzott, akkor kellett volna kivágni. A magot elhullatta, mindenhol ki van már kelve.
Kovács Gábor polgármester:
Jeleztem a vagyonkezelőnek a problémát, de sajnos még nincs benne döntés, így nem tehetünk
semmit.
Fekete László képviselő:
Az utcát ki lehet takarítani, az a mi tulajdonunk.
Kovács Gábor polgármester:
Jó, megcsináljuk a jövő héten.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Közmunkában legalább a szemét legyen összeszedve, nagyon szemetes a falu.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Arról volt szó, hogy csináltatunk az iskolához fából kukát.
Kovács Gábor polgármester:
Igazad van, de akivel beszéltem a közmunkában erről, az nem javasolta fából.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Akkor, amit mi mondunk, az nem számít.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A Dózsa György utcán a kutya visszatérő probléma. Nem lehet szabályozni a kutyatartást, és büntetni?
Dr. Horváth László jegyző:
Központilag van szabályozva az állattartás. Ha nincs benne chip, akkor nincs mit tenni.
Giczei István képviselő:
Mi a helyzet a mezőőrökkel, miért nem hordják a fegyvert?
Kovács Gábor polgármester:
Az egyik mezőőrre ráfogták, hogy lelőtt egy kutyát, és ezért nem hordják.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A gazdák fizetik a járulékot? Beszéltük, hogy ha nem fizetnek, akkor ne is menjenek ki a határba. Mi a
helyzet ezzel? Be kell hajtani.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Beszéltem Tibivel, ő azt mondta, hogy elég sok személyt fogtak el.
Bódi Elek képviselő:
Az a baj, hogy a mezőőri járulék is be volt tervezve a költségvetésbe bevételként.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Akkor nem kell betervezni a bevételt, vállalja be az önkormányzat.
Kovács Gábor polgármester:
30

Nem hiszem, hogy ne lehetne behajtani.
Dr. Horváth László jegyző:
Több településen is megpróbálták, de sehol sem sikerült beszedni a járulékot.
Fekete László képviselő:
Az önkormányzat ahol levágta a fát az utak mentén, a gallyat az út közepén égették el és belapátolták
földdel, így buckák vannak. Nem lehet ezeken az utakon közlekedni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ez jogos, le kell simítani, de jogos az is, hogy a gazdák fizessenek.
Ha a mezőőröket támogatjuk, akkor a polgárőröket is kell támogatni.
Bódi Elek képviselő:
Több dolgot is szeretnék elmondani.
A temetőbe az umafalat akkor el fogjuk készíteni.
A vasárnapi szavazásra mindenki menjen el, ez az ország és Nagydobos érdeke is.
Gratulálni szeretnék Garamvölgyi doktor úrnak, Nagydobosnak aranydiplomás orvosa lett.
A tökfesztiválon beszélgettem két Budapestről jött idős emberre, a Perényi Kastélyt nézték meg, más
kép van feltéve az interneten, mint amilyen valójában.
A belépő ára nem volt feltüntetve a tökfesztivál plakátján, rá kellett volna írni, mivel így nem tudták az
érdeklődők, hogy mire számítsanak.
Balogh Józsefet van aki szereti, van aki nem. Aki kitalálta a tökfesztivált, azaz akkori képviselő
testület és Balogh József volt. Legalább ezek az emberek 2-2 tiszteletjegyet megérdemelnének.
Nagydobos miért nem vett részt az első közfoglalkoztatási kiállításon?
Kovás Gábor polgármester:
Mikor volt ez a kiállítás?
Bódi Elek képviselő:
A tökfesztivál előtt héten.
Kovács Gábor polgármester:
A tökfesztivál előtt mindenkire szükség volt, lesz még ilyen rendezvény, azon majd részt veszünk..
Bódi Elek képviselő:
Jó, de nekünk is volt uborka, vagy térkő, vagy sertés, mi is tudtunk volna mit kiállítani. Mi is meg
tudtuk volna mutatni, hogy mit termelünk a közmunkában.
Kovács Gábor polgármester:
Akkor most jó a közmunka?
Bódi Elek képviselő:
Én nem ezt mondtam, de mi is termelünk úgy mint Opályi, vagy Szamosszeg, volt csirkénk, malacunk,
uborkánk is. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm.

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 19 óra 10 perckor.
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