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Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2017. február 15-én 1500 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

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

Meghívottak:

Dienes Balázsné költségvetési főmunkatárs
Drabik Csabáné óvodavezető
Váradi Antal Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja
határozatképességet, az ülést megnyitja. Ferenczi Zoltán képviselő bejelentette késését.
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A képviselő testület jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Fekete László és Székelyné Mester
Mária képviselőket.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
5/2017. (II.15.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:

1) Előterjesztés: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2) Előterjesztés: Roma Nemzetiségi Önkormányzat beadványa
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3) Előterjesztés: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
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4) Előterjesztés: Egészségügyi rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
5) Előterjesztés: 2017. évi járási startmunka programról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6) Előterjesztés: A jelzőrendszeres gondozásban részt vevő gondozónők béréről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
7) Előterjesztés: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás, Társulási Megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
8) Előterjesztés: Mizsák Mihály kérelméről (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
9) Előterjesztés: Szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulásról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
10) Egyebek

Tárgy /1.tsp/ Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Javaslom, hogy az első két napirendet egyben tárgyaljuk meg. Megkérem Váradi Antalt, a kisebbségi
önkormányzat elnökét, egészítse ki néhány mondattal az általatok beadott beadványt.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. A kérelembe mindent belefoglaltunk. Kulturális programra
kérnénk. Ez nagyon kellene, ebben már elindult valami. Gazdasági programot is szeretnénk. Önöktől
is kérnénk segítséget, de e mellett mi is segítenénk benne. Jószágprogramot szeretnénk indítani, de itt
van a faprobléma is.
Elindult egy olyan folyamat, ami az előzőekben nem volt. Az önkormányzat segítsége nélkül nem
ment volna. A jegyző segítségével nyertünk feladatalapúra 400.000 Ft-ot. De mint mindenki tudja,
mindenhez pénz kell. Pénz nélkül nem lehet semmit sem csinálni. A kulturális program jó lenne. A
művelődési házat nem tudjuk teljesen igénybe venni, az irodában sincs fűtés, de ez így volt eddig is. A
jószágprogramhoz nem is pénzt kérnénk, hanem segítséget. Például más településeken ólakat készít az
önkormányzat. Valamilyen segítséget, megoldást szeretnénk a jószágprogramhoz.
Kovács Gábor polgármester:
Van-e kérdés Antihoz?
Fekete László képviselő:
Ez a kimutatás, amit megkaptunk ez az idei érve 760.000 Ft felhasználása a terv, vagy a tavalyi tény?
Váradi Antal CMNÖ elnöke:
Mind a kettő, az idei évre is ennyi jár.
Fekete László képviselő:
Akkor ez a tervezet.
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Váradi Antal CNÖ elnöke:
Irodai felhasználásra, utiköltségre lehet ezt a pénzt felhasználni.
Megérkezik Ferenczi Zoltán képviselő úr.
Kovács Gábor polgármester:
Tavaly 200.000 Ft-ot adtunk, illetve részt vettünk egy programban, ahol 140.000 Ft-tal járultunk hozzá
a festékekhez. Így 340.000 Ft támogatást kaptatok.
A kérelmetekben leírjátok, hogy két darab kocát akartok beállíttatni. Ahol az önkormányzatnak
vannak a sertések, az hivatalosan állattartó telep, oda nem lehet a kisebbségnek beállítani jószágot. Én
javaslok 1 kocát berakva átadni a kisebbségnek, de a helyet ahol tartjátok, nektek kell biztosítani,
illetve a takarmányt is. Meg kell néznetek mivel jár a sertéstartás. Akár máshol is megnézhetitek. Ha a
javaslatom elfogadható, és a testület egyetért velem, adunk egy kocát, de a helyet ahol tartani
akarjátok megnézzük, illetve az állatorvos is meg fogja nézni a kocát, ha jön ide a sertéstelepre.
Sportolási lehetőséget is kértek: A terület tulajdonosával megbeszéltem, rendben van a dolog, ideadja
erre a célra. Mi kitakarítjuk és lesz két kapu is.
A művelődési ház, olyan amilyen. Jelenleg is folyik képzés az épületben, de soha nem zárkóztunk el
az elől, hogy odamenjetek, amikor kértétek, támogattuk.
Iroda: A rendőrség helyére át fogtok majd kerülni, ha átmegy a KMB iroda. Ezzel a z iroda problémája
is meg fog oldódni.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Nekem nem jó a javaslatod. Nekünk nincs anyagi forrásunk a disznó felneveléséhez, de részt tudunk
venni valamilyen segítséggel a tartásban. A felnevelt disznók húsát a szegény családoknak akarjuk
szétosztani.
Kovács Gábor polgármester:
A takarmány költsége 2 kocának és a malacoknak közel 1 millió Ft. Mi ezt nem tudjuk nektek
bevállalni. Az önkormányzat a szünidei étkeztetésben kb. 6 millió Ft-ot költ arra, hogy széthajigálják
az ételt, illetve nagyon sokan még érte sem mennek a főtt ételért.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Nagyon nagy baj van a kisebbségnél. Sok rászoruló család van. Amit kérek, azzal ha problémát oldok
meg vele, például szétosztom a húst a családok között, az segítség lenne nekik. Vagy paradicsomot is
adhatnátok.
Kovács Gábor polgármester:
2016-ban gyógyszertámogatásra 280.000 Ft, lakásfenntartási támogatásra 6.400.000 Ft, települési
támogatásra 1.300.000 Ft lett kiadva. A lakásfenntartási támogatás nem kötelező, de mi 4.000 Ft-ot
adunk havonta mindenkinek. Folyamatosan közmunkát biztosítunk, az abból származó jövedelem
magasabb, és több hónapon keresztül kapja a foglalkoztatott, ez jobb, mintha adnánk 5 kilogramm
paradicsomot. Ezt fordíthatják favásárlásra, élelmiszer vásárlásra. De sajnos többen eladták a szociális
tüzelőanyagot is. Ismét mondom, az önkormányzat bevállalja a közmunkaprogramot, így több százan
havi rendszerességgel fizetést kapnak. Ha valaki fizetést kap, abból tüzelőanyagot is vásárolhat.
Többen eljárnak a kisebbségből is máshová dolgozni több pénzért, és ennek én is örülök. Mindenki
azért dolgozik, hogy számlát tudjon fizetni, fát tudjon venni illetve élelmiszert. Előre kell látni,
gondolkodni a dolgozóknak, az embereknek. Nem kell egy pár nap alatt elkölteni a pénzt, be kell
osztani. Mi a fizetéssel segítünk, de abból kell kezdeni valamit. A közmunkabér mellé még szociális
juttatást is próbálunk adni. Én az általam elmondottak szerint támogatom a kocaprogramot, de nektek
is kell vállalni feladatokat.
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Váradi Antal CNÖ elnöke:
Így nem tudjuk vállalni. Utána járok, hogy a feladatalapúból lehet-e vállalni a költségeket. Nem a
pénzt kértük az önkormányzattól, hanem kocát, segítséget a neveléséhez, hogy szét tudjuk osztani a
szegény családok között a húst.
Kovács Gábor polgármester:
A tápot meg kell nekünk is venni, illetve a kukoricát is, és annak a kukoricának, amit mi termelünk
meg, annak is vannak költségei.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Pénzösszeg támogatással, hogy gondolkodtok?
Kovács Gábor polgármester:
Ahogy tavaly is. Ha ebben az évben lesz az E-STAR-al kapcsolatban döntés, az nagyon nagy anyagi
terhet ró az önkormányzatra. Ezért nagyon nehéz ilyenekről döntést hozni. Ha kedvező döntés lesz,
akkor is nagyon nagy lesz a teher. Nem kockáztathatom a dolgozók fizetését.
Bódi Elek képviselő:
Méltányolom, hogy el akartok indítani egy kis gazdaságot. Ne vessétek el az 1 kocát, melyet
polgármester ajánlott fel. Van a 760.000 Ft összegetek. Abból a felneveléshez szükséges
takarmányokat meg tudjátok venni. Jó, hogy gazdálkodni akartok, de ahhoz pénz kell. Ha nincs pénz,
nincs miből gazdálkodni. Ha kicsibe foglalkozol vele, és ha nem sikerül, akkor az kisbukta.
Próbáljátok meg az egy kocát. Most kell összefognotok, be kell vetni az üres telkeket kukoricával, és
lesz takarmány a sertésnek.
Javaslom a polgármester úr által elmondottak elfogadását.
A nyári étkeztetés 98 %-át, illetve a tüzelőanyag támogatás 98 %-át is romák kapják. Tudom, hogy az
a tüzelő nem elég, de nem az önkormányzatnak, és nem az államnak kell megoldani ezt. Az nem
megoldás, hogy elmenjen lopni fát.
A főtt kaját megkapják, és szétdobálják, sőt el sem mennek érte. De ha valaki arra sem képes, hogy
feljöjjön az ételért, azt nem tudom sajnálni.
Közmunkában elég jól kerestek, lehetne belőle fát venni, meg kell tanulni spórolni.
A kocatartást nem vetném el a helyetekben, de bele kell tenni nektek is pénzt illetve munkát. A
760.000 Ft-ból nem tudtok valamennyit beletenni?
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Semmit nem tudunk abból beletenni.
Kovács Gábor polgármester:
Minden gyerek lakjon jól alapítvánnyal felvettük a kapcsolatot, de a korábbi programban a rászorulók
között kiosztott magokat el sem vetették nagyon sokan, illetve az állatokat eladták. Ha így állnak
hozzá, akkor nem tudunk segíteni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A szemléletüket kell megváltoztatni. Keresni kell munkát, el kell menni dolgozni.
Kovács Gábor polgármester:
A közmunkát le fogják építeni. A 25 év alattiakat már most sem lehet bevonni, a tervek szerint csak
akinek olyan az egészségi állapota, hogy más munkát nem tud elvállalni, illetve idősebb, azokat lehet
felvenni.
Bódi Elek képviselő:
Előbb egy kis közösséget kell kialakítani magad körül, akiket be tudsz vonni a munkába. Neked miért
van fürdőszobát, miért van tűzrevalód és nekik miért nincs?
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Váradi Antal CNÖ elnöke:
Minden szemszögből tudnék válaszolni, hogy ki hol, merre, de senki sem tökéletes. Nem ítélhetek
meg senkit sem. Én azokat beszélem, azokat a szegényeket, akiknek jár a segítség, és ezeknek a
hivatalnak is segíteni kellene.
Kovács Gábor polgármester:
Ez nem a hivatal feladata.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
De a hivatal feladata. Nem azt akarom kérni, hogy hogyan legyen, mit csináljunk. Az, hogy ezeket
elmondják, ez nem segítség. Ha nem segítenek, akkor hogy működnek együtt?
Kovács Gábor polgármester:
Szerinted nem működünk együtt?
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Nekem azaz együttműködés, ha rendezvényekre, tökfesztiválra is mennénk. Nem támogattok
bennünket. Én azért adtam be a kérelmet, hogy lássátok, mit szeretnénk csinálni. Nekünk se pénzünk,
se anyagiak nincsenek hozzá.
Kovács Gábor polgármester:
El kell menni dolgozni az embereknek. Akinek nincs pénze, azért mert elszórakozza, azon segítsünk?
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Nem biztos, hogy csak annak nincs, aki elszórakozza.
Kovács Gábor polgármester:
Nekem miért nincs öt gyermekem, pedig lenne tehetségem hozzá. Nekik miért van?
Váradi Antal CNÖ elnöke:
A szocpol miatt van nekik.
Kovács Gábor polgármester:
Nem csak ara kell gondolni.
Nem pénzt kérsz tőlünk, de amit kérsz, az pénzbe van.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Amit kérek, azt megtermeli az önkormányzat, nektek nem kerül pénzbe.
Kovács Gábor polgármester:
Az nekünk is sok pénzbe van. Nem hiszem, hogy nem csinálhatjátok a sertésprogramot a 760.000 Ftból.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
A lényeg az, hogy ha nem tudják támogatni, ne támogassák.
Azért azon is el kell gondolkodni. hogy miért indítanánk ezt, mi az oka. Ez nem arra megy, hogy
adjon az önkormányzat 1 millió Ft-ot. A kulturális program 60.000 Ft-ból is működött, meg kell nézni,
szeretnek oda járni a gyerekek. Ha nem működik a sertés dolog, akkor hagyjuk. Ki kell találni
valamilyen közös dolgot.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Mi a feladatotok abban, hogy az önkormányzat ad egy kocát, megfial, felneveli és ti eladjátok a
malacot?
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Váradi Antal CNÖ elnöke:
Nem erről van szó. Mi is hozzájárulnánk a felneveléshez.
Kovács Gábor polgármester:
Eddig azt mondtátok, hogy a 760.000 Ft-ból nem lehet. hogy gondoltad a hozzájárulásotokat?
Váradi Antal CNÖ elnöke:
A berakást vállaljuk, és ha kell, a zsebünkbe nyúlunk.
Kovács Gábor polgármester:
Akkor miért nem tudjátok felnevelni?
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Ott van a sertéstelep, ott vannak a közmunkások, meg van a hely ott lent. De ha nem akartok segíteni,
akkor nem.
Kovács Gábor polgármester:
Senki nem mondta azt, hogy nem. Állattartótelep: a közmunkát folyamatosan ellenőrzik. Ha lejönnek,
nem mondhatom azt, hogy 2 sertés a tietek, 10 az önkormányzaté. De mit gondolsz, azzal a disznóval
amit ott lent nevelünk, azzal mi lesz?
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Megeszik a gyerekek, azt mondják.
Kovács Gábor polgármester:
Nem zárkózunk el, adunk kocát, de gondolkodjatok, hogy hol nevelitek fel, és látni fogjátok mennyi
munkával jár. Ha sikerül, az eredményről beszámoltok.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Akkor jobb, ha egyedül indítom el ezt a programot.
Kovács Gábor polgármester:
Kb. 100.000 Ft egy koca. Ez nem támogatás?
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Én úgy gondolom, ha jár a többinek a támogatás, akkor járjon nekünk is.
Kovács Gábor polgármester:
Ki a többi?
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Ha az egyházakat támogatják, akkor támogassanak minket is.
Bódi Elek képviselő:
Én simán kipróbálnám a helyetekben egy kocának a felnevelését.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Ha bele lehet tenni, én odaadom a 400.000 Ft-ot a feladatalapúból.
Székelyné Mester Mária képviselő:
De mi neveljük fel.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Igen, itt van hol tartani.
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Kovács Gábor polgármester:
Ha berakatjuk, és neked fog megfialni, ti nevelnétek fel, akkor látnátok, hogy mennyibe kerül a
felnevelés.
Fekete László képviselő:
Anti, a 400.000 Ft-ot odaadnád. Én abban az értékben a helyedben az önkormányzattól vennék , csak
egy számot mondok, mondjuk 6-8 hízót, kilogrammonként olcsóbban, mint a piaci ár, így az
önkormányzat is hozzájárulna, és ti is. Nem kellene kocával foglalkozni, kész alapanyag lenne, amit
szét tudnál osztani.
Kovács Gábor polgármester:
Igen, ez jó elképzelés.
Bódi Elek képviselő:
Szerintem is ez jó ötlet.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Arra adnának pénzt, hogy 400.000 Ft-ért vegyél disznót?
Váradi Antal CNO elnöke:
Igen.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Én azt támogatnám, hogy bevessék a kerteket a romák.
Kovács Gábor polgármester:
Jó ötlet, amit Laci mond. De nektek is kellene látni, mi az, ha nektek kell felnevelni, látnátok mennyi
munka, és pénz van benne.
Fazekas Sándor képviselő:
Oda kell érni, hogy értékeljék a romák azokat a dolgokat, amiért ő dolgozik meg, amit ő tesz bele
munkát. Ide kell elérni. Közmunkából a közeljövőben 100.000 embert fognak kivezetni.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Én 700.000 Ft-ot kértem az önkormányzattól, annyit, mint amit kapunk. Más önkormányzat annyit ad,
mint a támogatás összege. Máshol osszák az ennivalót is.
Kovács Gábor polgármester:
Nem adnak annyit, mint amit kaptok. Szamosszegen 200.000 Ft-ot adnak például.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Egy cigány családban hétköznap hány nap kell ebédet főzni? Egy nap sem.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Ópályiban, hogy osztják a kaját, ott lehet?
Dr. Horváth László jegyző:
Kampány keretében, mivel most lesz a választás. Ez csak kampányfogás.
Fazekas Sándor képviselő:
Vagy egy kocát adunk és felnevelitek, vagy a Laci javaslatát fogadjátok el?
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Ha nem megy úgy, ahogy mi kértük, akkor kérnénk minden rendezvényhez húst. Láttam, mi volt a
Tökfesztiválon a VIP sátorban.
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Kovács Gábor polgármester:
Anti, szerinted a tökfesztiválon mi miből főzünk?
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Nem tudom. Más a mi költségvetésünk, más a nagy önkormányzaté. Nektek mindenből több van.
Kovács Gábor polgármester:
Nekünk sokkal több feladat van, amit kötelező ellátni, nekünk óvodát kell fenntartanunk többek
között.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Akkor 3 kocát adjatok, és mi felneveljük.
Kovács Gábor polgármester:
Az előbb egy koca sem kellett.
Fazekas Sándor képviselő:
Mi adjuk a kocát, ti felnevelitek, etetitek, és a szaporulatot is felnevelitek?
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Igen.
Fekete László képviselő:
Eddig egyet sem tudtatok ellátni, most meg már hármat is?
Kovács Gábor polgármester:
Ez meddő vita, nincs miről vitatkozni. Ne játszunk egymással.
Anti az együttműködési megállapodás éves felülvizsgálatát is meg kell beszélni.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Nem írom alá. Nem ad semmit az önkormányzat.
Dr. Horváth László jegyző:
A testületnek el kell fogadni, ez az alap, a törvény szerint kötelező dolgokat tartalmazza.
Kovács Gábor polgármester:
Te attól teszed függővé az aláírását, hogy mit adunk?
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Neked, a nagy önkormányzatnak adni kell a kisebbséginek.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Milyen hátránya van az önkormányzatnak abból, ha nem írja alá Anti?
Dr. Horváth László jegyző:
Semmi, de törvényi kötelezettsége mindkét önkormányzatnak felülvizsgálni az együttműködési
megállapodást, amennyiben ez nem történik meg, a Kormányhivatal észrevételt fog tenni mulasztásos
törvénysértés feloldására és erre határidőt tűz ki.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Akkor haladjunk, itt van még 11 napirend, amit meg kell tárgyalnunk.
Kovács Gábor polgármester:
Írásban átküldöm nektek Anti, hogy mit javasoltunk, beszéljétek át.
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Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás az együttműködési megállapodás felülvizsgálatához, aki egyet
ért az elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
6/2017. (II.15.) KT. számú határozata

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSRÓL
amely létrejött egyrészről Nagydobos Község Önkormányzata (székhely: 4 8 2 3
N a g yd o b o s , F ő u . 1 2 9 . képviseli: Kovács Gábor polgármester) a továbbiakban:
Helyi Önkormányzat,
másrészről a Nagydobos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhely: 4 8 2 3
N a g yd o b o s , F ő u . 1 2 9 . képviseli: Váradi Antal elnök) a továbbiakban: Nemzetiségi
Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.
törvény 27. § (2) bekezdése alapján az alábbiakról:
1. A

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

2.

Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei
1. A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint,
munkaidőben tizenhat órában ingyenes használati jogot biztosít az Önkormányzat
tárgyaló termére, valamint a helyiségben található berendezési – és felszerelési
tárgyakra (asztal, székek). A Nemzetiségi Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a
jelen pontban meghatározott irodahelyiség használata – a Helyi Önkormányzattal
közösen történik.
A helyiség, a berendezési- és felszerelési tárgyak fenntartásával, karbantartásával
kapcsolatos költségek a Helyi Önkormányzatot terhelik.
A Nemzetiségi Önkormányzat a használt javakat csak alapfeladatának ellátásához
szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerű gazdálkodás
szabályai szerint, a jó gazda gondosságával kezelheti, a használat jogát a Helyi
Önkormányzat érdekeit kímélve gyakorolhatja.
A Nemzetiségi Önkormányzat a használati jogának gyakorlásával az Önkormányzati
Hivatalban folyó munkát nem zavarhatja, köteles megtartani az intézmény (épület)
rendjét.
A Nemzetiségi Önkormányzat a használat jogát másnak semmilyen formában nem
engedheti át.
A képviselő-testületi ülések előkészítéséhez kötődő feladatok ellátását a Helyi
Önkormányzat biztosítja.
A Helyi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő- testületi ülésein a jegyző, vagy annak- a jegyzővel azonos képesítési
előírásoknak megfelelő- megbízottja a Helyi Önkormányzat megbízásából és
képviseletében részt vesz és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
A 7. és a 8. pontban felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Helyi
Önkormányzat viseli, kivéve a nemzetiségi önkormányzati Képviselő-testületi tagok
és tisztségviselők telefonhasználatát.

. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
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•

A költségvetési koncepció elkészítése

A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülı költségvetési bevételek és
költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban bevételi
előirányzatok és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének
kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A
költségvetési év megegyezik a naptári évvel.
A költségvetésben meg kell állapítani a bevételek és kiadások különbözeteként a
költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleget). Az államháztartás
önkormányzati alrendszerében a költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési
rendelet, nemzetiségi önkormányzat esetén költségvetési határozat rendelkezik.
A roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítéséért, valamint a
költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért a jegyző
felelős, a költségvetés megalkotásáért a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a felelős.
A jegyző a roma nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett
bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a központi
költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze.
A nemzetiségi önkormányzat jegyző által elkészített következő évi költségvetési
koncepcióját a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti elő.
•

A költségvetési határozat elkészítése, elfogadása

A jegyző által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a roma nemzetiségi
önkormányzat elnöke a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő
negyvenötödik napig nyújtja be a roma nemzetiségi önkormányzat testületének.
A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a költségvetési határozat-tervezet benyújtásakor
előterjeszti a költségvetési határozat-tervezet bevételeit és kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint.
•

Költségvetési határozat módosítása

A roma nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és
kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a roma
nemzetiségi önkormányzat testülete dönthet.
Ha a roma nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor
nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a
roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a testületet tájékoztatja. Az előirányzat
módosítását a jegyző készíti elő.
A roma nemzetiségi önkormányzat testülete az előző esetek alapján – az első negyedév
kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési határozatát.
•

Információ-szolgáltatás a költségvetésről
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A roma nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásáról önálló elemi költségvetést készít,
önálló könyveket vezet, önálló beszámolót készít.
Az elemi költségvetés, valamint a beszámolók rögzítését é s m e g k ü l d é s é t
N a g y d o b o s i Ö n k o r m á n y z a t Pénzügyi Irodájának dolgozói végzik.

a

A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke az önkormányzat gazdálkodásának első félévi
helyzetéről június 30-i fordulónappal szeptember 15-ig, a I-III. negyedéves helyzetéről
a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a roma nemzetiségi
önkormányzat testületét. A költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerint
december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készíteni, melyet a roma
nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá.

•

A zárszámadás elkészítése

A roma nemzetiségi önkormányzat költségvetése végrehajtásáról az éves költségvetési
beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon
zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el
kell számolni. A jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet a költségvetési
évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjesztik a roma nemzetiségi önkormányzat
testülete elé. A roma nemzetiségi önkormányzat a zárszámadásról határozatot alkot.
•

Adatszolgáltatás a MÁK részére

Az elemi költségvetés, költségvetési jelentés, mérlegjelentés, költségvetési beszámolók
elkészítése utáni rögzítése a KGR-K11 rendszerben történik, mely által a MÁK részére
az adatszolgáltatási kötelezettségnek a roma nemzetiségi önkormányzat eleget tesz.
•

Számviteli nyilvántartás

A költségvetési szerv a kezelésében, illetve a tulajdonában lévő eszközökről és azok
forrásairól módosított teljesítés szemléltető kettős könyvvitelt vezet.
A roma nemzetiségi önkormányzat számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
•

Kötelezettségvállalás

A kötelezettségvállalás a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére foganatosított olyan
intézkedés, amely jövőbeni fizetési kötelezettséggel jár.
A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő
korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegű
eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok mértékéig kerülhet sor.
A roma nemzetiségi önkormányzat – a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével
– kizárólag olyan kiadási előirányzatra vállalhat kötelezettséget, melynek bevételi oldala is
megfelelően biztosított.
Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés
esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie
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arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a
pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra
vonatkozó szabályokat.
Kötelezettségvállalás csak írásban a Megrendelő lap kitöltésével és a kötelezettség
pénzügyi ellenjegyzése után történhet.
A roma nemzetiségi önkormányzat feladatainak végrehajtását szolgáló, a kiadási
előirányzatokat terhelő fizetési, vagy más teljesítési kötelezettségvállalás a roma
nemzetiségi önkormányzat elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hatáskörébe
tartozik.
Ötvenezer forintot meghaladó értékre kötelezettséget vállalni csak az RNÖ testületének
döntése alapján lehet.
Kötelezettségvállalásra jogosultak körét és aláírás mintájukat a Kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata 1. melléklete tartalmazza.

•

A kötelezettségvállalás nyilvántartása

A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről, és a
kötelezettségvállalás értékéből a költségvetési év és az azt követő évek szabad
előirányzatait terhelő rész lekötéséről. A nyilvántartás tartalmazza legalább a
kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, keltét, a kötelezettségvállalás tárgyát,
összegét, évek és előirányzatok szerinti megoszlását, továbbá a teljesítési adatokat.
Nagydobos Község Önkormányzat Hivatal Pénzügyi Irodája külön nyilvántartást vezet a
roma nemzetiségi önkormányzat által vállalt kötelezettségvállalásokról.
Nagydobos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat szakfeladat rendje
Kormányzati Funkció

Megnevezés

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok
igazgatási tevékenysége

A kötelezettségvállalással kapcsolatos teendőkért a pénzügyi ügyintéző a felelős.
kötelezettségvállalások nyilvántartását a Pénzügyi Iroda erre kijelölt ügyintézője végzi,
azzal, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítéséről a Pénzügyi Iroda vezetője
gondoskodik.
•

Pénzügyi ellenjegyzés

A pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállalás pénzügyi teljesíthetőségét igazoló
érvényességi feltétel, az a művelet, amely mindenkor megelőzi a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételét. A pénzügyi ellenjegyzés az előirányzat és a fedezet meglétének,
valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul.
A roma nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalása esetén pénzügyi ellenjegyzésre
jogosult a Pénzügyi Iroda vezetője, akadályoztatása esetén a pénzügyi ügyintéző.
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A

A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak nevét és aláírás mintáját a Kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata 1. melléklete tartalmazza.
•

Szakmai teljesítések igazolása

A teljesítések igazolása alatt az elvégzett munka, szolgáltatás, a szállított áru átvételét
értjük és ezt a tényt az okmányon aláírással is igazolni kell. Az ilyen feladatokkal
megbízott dolgozónak arról kell meggyőződnie és ezt a tényt az okmányon aláírásával
igazolnia, hogy
 a szállított áru a megrendelés szerint hiánytalanul, megfelelő minőségben megérkezett-e,
 a munka elvégzése előírásszerűen és a szerződésnek megfelelően megtörtént-e,
 a szolgáltatást nyújtó a vállalt kötelezettséget a megfelelő minőségben teljesítette-e.
Szakmai teljesítés igazolására jogosultak körét és aláírásuk mintáját a
Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata 1.
melléklete tartalmazza.
•

Érvényesítés

Az érvényesítés az a művelet, amely alapján a kiadás teljesítésének és a bevételek
beszedésének elrendelése megtörténik. A kiadás teljesítésének és a bevétel
beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell
azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás
teljesítését.

A roma nemzetiségi önkormányzatnál az érvényesítést a Nagydobos Község
Önkormányzat Pénzügyi Irodájának ezzel megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű
dolgozói végzik.
Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy.
Érvényesítésre jogosultak körét a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés,
utalványozás rendjének szabályzata 1. melléklete tartalmazza
•

Utalványozás

Az utalványozás a kötelezettségvállalás alapján beszerzett termékhez, vagy szolgáltatáshoz
kapcsolódó fizetési kötelezettség (kiadás) teljesítésének, a bevétel beszedésének, vagy
elszámolásának elrendelése.
Az utalványrendeletet, az utalványozásra jogosultak körét és aláírás mintájukat a
Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata 1.
melléklete tartalmazza.
•

A kötelezettség vállalás személyi feltételei

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a
teljesítést igazoló személlyel.
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Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a
Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.
•

Fizetési számlával kapcsolatos feladatok ellátása

A roma nemzetiségi önkormányzatnak a készpénzforgalmon kívüli pénzforgalma
lebonyolítása céljára önálló fizetési számlával kell rendelkeznie.
Az önálló fizetési számla nyitásával kapcsolatos teendőkért valamint az azokkal
kapcsolatos határidőkért N a g y d o b o s K ö z s é g Önkormányzat Pénzügyi Iroda pénzügyi
ü g y i n t é z ő j e a felelős.
Törzskönyvi nyilvántartásba vételért és az adószám igénylésével kapcsolatos határidőkért
és együttműködési kötelezettségekért a roma nemzetiségi önkormányzat esetében a
Nagydobos Község Önkormányzat Pénzügyi Iroda pénzügyi ü g y i n t é z ő j e a felelős.
• Belső ellenőrzés
A jegyző felhatalmazza a belső ellenőrt a roma nemzetiségi önkormányzat belső
ellenőrzési feladatainak ellátására.

Kovács Gábor
Nagydobos Község Önkormányzatának
polgármestere

Váradi Antal
CNÖ elnök

Tárgy /2.tsp/ Roma Nemzetiségi önkormányzat beadványa
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Az előző napirendnél megtárgyaltuk a beadványt. Jegyző úr küld meg a kisebbségi önkormányzatnak
a képviselő testület által javasoltakat. Anti beszéljétek át a többiekkel, és tájékoztass bennünket a
döntésetekről.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Én beszéltem Tárczi Edittel többször is. A megállapodásra a javaslatomat tavaly is beadtam, de csak a
törvény szerinti van benne. Máshol a közmunkába is van beleszólása a kisebbségnek.
Kovács Gábor polgármester:
Nincs, mivel a felelősséget az önkormányzat vállalja, nem pedig ti. Ajánlást tehettek, mint ahogy
tavaly is tettetek, és azt mi figyelembe vehetjük.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Megszóltuk Eleket korábban, hogy megkülönböztetések vannak a behívásnál. Van, aki évek óta bent
van. Hagyjuk már, hogy jó a közmunka! Nem kell itt másokat megszólni. Edit néninek lesz feljebb
víve ez a dolog.
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Kovács Gábor polgármester:
Nem vagy képes együttműködni semmiben sem, csak zsarolni tudsz.
Váradi Antal CNÖ elnöke:
Legyen benne a jegyzőkönyvben, hogy én a közösségért teszem, és nem fogadtam el semmit.
Kovács Gábor polgármester:
El fogjuk juttatni írásban az általunk javasoltakat. Térjünk át a következő napirendre.
Tárgy /3.tsp/Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Az előterjesztési anyagot mindenki megkapta. Megkérem Dienesné Ildikót, mondjon egy pár szót a
költségvetés tervezetről.
A köztisztviselők illetményalapjának emelésével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a dolgozók
többségének a kötelező szakmunkás minimálbérre ki kell egészíteni a bérét, mivel a besorolás alapján
a fizetésük alacsonyabb. Az illetményalap szerinti bért le fogják finanszírozni szerintem teljes
egészébe. Most nekünk kell például a 129.000 Ft-t 161.000 Ft-ra kiegészíteni, de ha megemeljük az
illetményalapot, akkor kevesebbel kell kiegészítenünk. A legtöbb önkormányzat megcsinálta ezt.
Dienes Balázsné költségvetési főmunkatárs:
Szinte minden önkormányzat meglépte ezt, most van erre lehetőség.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Akkor x összeggel nőnek a bérek.
Kovács Gábor polgármester:
1-2 embert érint, a többieknek marad a mostani bér. Az összetétel változik, a bér nem. A környéken
minden önkormányzat megemelte az illetményalapot.
Fazekas Sándor képviselő:
Milyen arányban lenne az emelés?
Dienes Balázsné költségvetési főmunkatárs:
20 %-kal növelve 46.740 Ft lenne, és erre jönne a szorzó.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ezt szorozza fel.
Kovács Gábor polgármester:
A végeredmény ugyan az, csak lehet, hogy átvállalják az illetményalap finanszírozását.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ha megemeljük, több pénzünkbe lesz.
Kovács Gábor polgármester:
Nem, ugyanannyiba lesz. Abban bízva, hogy mivel az önkormányzatokat megviseli a minimálbér
emelés, a kormány átvállalja az illetményalap szerinti bért. Talán jegyző úrnak, és Ildikónak
emelkedik pár ezer Ft-tal a bére.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ez most SOS?
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Kovács Gábor polgármester:
Mi az, ami számodra kérdéses?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Emésztem a történteket, hallottakat.
Kovács Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért az illetményalap 20 %-os emelésével, mely
szerint a köztisztviselők illetményalapjának összege 46.750 Ft legyen, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet
alkotta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
1/2017. (II.15.) számú rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetmény alapjáról

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.

§

A Nagydobosi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2017.
évben 46.740.- Ft-ban kerül megállapításra.

2.§
1.
E rendelet 2017.február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január
1-től kell alkalmazni.

2.

Jelen rendelet 2017. december 31. napján hatályát veszíti.

3. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Nagydobos, 2017. 02. 15.
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Kovács Gábor

Dr. Horváth László

polgármester

jegyző

Kovás Gábor polgármester:
Megkérem Fekete László képviselő urat, a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el a bizottság
véleményét, javaslatát a 2017. évi költségvetésről.
Fekete László képviselő:
Nem szeretném hosszú lére fűzni a mondandómat. Számszakilag nagy változás nincs benne. Amit nem
láttam, és javasoltam, hogy legyen benne, az a 400.000 Ft havonta, melyet az E-Starra teszünk félre. A
másik dolog, az óvodánál is emelkedett a minimálbér, így nem lett betervezve az 5-10 %-os
béremelés. Erről döntsön a képviselő testület, elég-e az amit az állam adott emelést, vagy adjunk-e mi
is. Volt egy elírás, de az javítjuk. Ezeket kellene átgondolni.
Kovács Gábor polgármester:
A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja-e a költségvetést?
Fekete László képviselő:
Beszéljük át, mi ezeket a módosításokat és javaslatokat tettük.
Fazekas Sándor képviselő:
Hány embert érint az emelés az óvodában?
Drabik Csabáné óvodavezető:
Fazekasné Ági 18.000 Ft-ot kapott tavaly, most is 129.000 Ft a bére, mivel nem csökkenhet. Ági nem
szakmunkás. A többieknél 5 illetve 10 %-os volt. tudom, hogy az állam nem finanszírozza le ezt a
hatalmas bérkülönbözetet, ezért nem terveztem be. Én javaslom a technikaiaknak a pluszt. Csak a
kötelező minimum van nekik.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A konyhásoknak mindenképpen javaslom az emelést.
Dienes Balázsné költségvetési főmunkatárs:
Az önkormányzatnál is érint több dolgozót az 5-10 %. pl. mezőőröket.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A tökfesztivált nem láttam betervezve.
Kovács Gábor polgármester:
Nincs benne, mivel ha nem lesz plusz forrás a tökfesztiválra, a költségvetésből nincs rá pénz.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mezőőrséghez a hozzájárulás sincs betervezve. Akkor töröljük el, ha nem fizetnek a földtulajdonosok.
Így nincs értelme fenntartani a rendeletet. 1,5 millió Ft-ba van az önkormányzatnak a 2 mezőőr
kiadása.
A szolgáltatások ellenértéke sor mit takar?
Dienes Balázsné költségvetési főmunkatárs:
Étkezés befizetése, ingatlan bérbeadása, szolgálati lakások bérleti díja.
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A működési és felhalmozási mérlegnél, van felhalmozási többlet és hiány, de ez a hiány nem
hiány,mert felhalmozási bevétel és kiadás a temetőbe urnafal kialakítására szolgáló összeg.
A közfoglalkoztatottak létszáma a 9.1. mellékletben: 218 fő.
7.190.180 Ft előre finanszírozás : ez januárban 0. havi előfinanszírozás összege volt, melyet majd
később lefogják a normatívából.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A gyermekétkeztetésnél a tervben úgy látom bértámogatást is ad le az állam.
Dienes Balázsné költségvetési főmunkatárs:
Vásárolt élelmiszerként lehet lekönyvelni, mivel nem a konyhán van a főzés a szünidőkben.
Szociális ellátásra 26.710 e Ft van, ez 4 millióval több, mint tavaly. Egyelőre ugyanazokat az ellátási
támogatási formákat tettük bele, illetve orvosi ügyeletre is többet kell most már fizetni, 20 Ft helyett,
40 Ft-ot.
Kovács Gábor polgármester:
20 Ft maradt, most nem változtattak.
Dienes Balázsné költségvetési főmunkatárs:
Az ingyenes étkezés is itt szerepel, akiknek fizetni kellene, átvállalja az önkormányzat.
A kisebbségnek 200.000 Ft, az egyházaknak 500.000 Ft van betervezve.
Fekete László képviselő:
Azt mondtuk, hogy többet tervezünk be az egyházak támogatására.
Kovács Gábor polgármester:
Azért nem terveztünk többet be, mert az angol tábor nem biztos, hogy lesz. A baptista egyház nem
tudja vállalni.
Fekete László képviselő:
A szemétszállítás költségének átvállalása az idősektől december 31-ig járt, arról nem kell döntenünk?
Dr. Horváth László jegyző:
A következő ülésre megcsinálom a szociális rendelet módosítását, és abban benne lesz.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Tavaly is feltettem a kérdést, hogy hova költöttük el a szociális támogatásokra adott pénzt?
Dienes Balázsné költségvetési főmunkatárs:
A közfoglalkoztatásban le nem fedezett dolgokat el lehet számolni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Akkor miért ülünk itt, ha 10 millió Ft innen-oda, onnan-ide mehet., akkor semmi értelme. Odapakolod
a végén, ahova akarod.
Kovács Gábor polgármester:
Kapunk címzetten pénzt. Meg van, hogy mi fér bele, mit lehet elszámolni. El nem párolgott.
Dienes Balázsné költségvetési főmunkatárs:
Lehet mindent szociálisra fordítani, de akkor a gyerekétkeztetés mínuszát sem lehet beletenni, és mást
sem.
Kovács Gábor polgármester:
Ha nagyobb változás van, azt megbeszéljük.
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Fekete László képviselő:
Pályázati önerő nincs a költségvetésben.
Kovács Gábor polgármester:
Nem tudjuk mennyi lesz az önerő, ha meg lesz, akkor módosítjuk. Szennyvíztisztító telep pályázathoz
6 millió Ft önerő kellene, de egy önkormányzat sem tudja bevállalni.
Igen, abban igaza van Macusnak, hogy órákat ülünk itt, de egy irányvonalnak lenni kell.
Szemétszállítási díjat átvállaltuk. Nézzük meg, hogy ki jogosult kisebb kukára, mivel ha ezek a
lakosok kisebbet igényelnek, akkor nekünk is kevesebbet kellene fizetni. Erre mindenképpen
megoldást kell találni. Van-e valakinek a tavalyi szociális juttatásokhoz javaslata, legyen-e változás
benne?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Daganatos betegeknek, akik nincsenek rossz szociális helyzetben nem kell adni támogatást.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az 5-10 % emeléshez a fedezet megvan?
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ha az illetményalap emelésre van nyugdíj előtt, akkor erre is van.
Dienes Balázsné költségvetési főmunkatárs:
Igen, azt hiszem aki 40 év munkaviszonnyal rendelkezik megérdemli, hogy nyugdíjba menjen.
Drabik Csabáné óvodavezető:
9 millió Ft a mínusz van az óvodánál e nélkül. 14 főnek havonta kiegészíteni a bérét a kötelező
szakmunkás bérre, nem kevés, de bízok a finanszírozásban.
Kovács Gábor polgármester:
Ha az E-Star-nál lesz kedvező döntés, akkor 20 millió Ft-ot minimum fizetni kell.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az előbb teljesen más hangvételben mondtad.
Kovács Gábor polgármester:
Még most sem érted. Minden önkormányzat meglépte az illetményalap emelést, most van rá lehetőség.
Ha kedvező döntés lesz az E-Star-nál, akkor nem lehet fellebbezni, és akkor fizetnünk kell. A
dolgozóknak, amit a 161.000 Ft-ra ki kell egészíteni, azt is a mi költségvetésünkből kell fedezni. Az
óvoda -9 millió Ft, az önkormányzat 4 millió Ft, ez összesen – 13 millió Ft. Nem kardoskodok az
ellen, hogy ne kapjanak többet a dolgozók. Áprilisban, ha már tudjuk, hogy nem lesz döntés, akkor
adjuk oda az 5 %-ot, de ha döntés lesz a perben, akkor fizetni kell.
Bódi Elek képviselő:
A peren kívüli megegyezés sem jó.
Kovács Gábor polgármester:
Nem, akkor is fizetnünk kell.
Bódi Elek képviselő:
Ezt előbb-utóbb ki kell fizetni. Ez tette tönkre az önkormányzatot.
Fazekas Sándor képviselő:
Beszéljük meg, hogy mi legyen az 5 %-kal,
Drabik Csabáné óvodavezető:
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A szociálisból nem lehet bérre fordítani?
Kovács Gábor polgármester:
Bérre nem lehet.
Ügyvéd úr eljön beszámol a per jelenlegi állásáról. Nem akarok abba a hibába esni, hogy adunkadunk, és utána nem tudunk fizetni. Az a baj, hogy nem látjuk a végét. Legyünk óvatosak. Javaslom
szavazzunk a béremelésről.
Aki egyetért az 5 illetve 10 %-os béremeléssel, kérem szavazzon.
A képviselő testület 1 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
7/2017. (II.15.) KT. számú határozata
Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a közalkalmazottak illetményemeléséről
A képviselő testület
Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a közalkalmazottak 5 illetve 10
%-os illetményemelését elutasította.
Határidő: azonnali
Felelős: polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A bírósági tárgyalás után vizsgáljuk felül, és ha lehetőség van rá, adjuk az emelést.
A képviselő testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kovács Gábor polgármester:
A költségvetéshez van-e javaslat, kérdés, hozzászólás?
Ferenczi Zoltán képviselő:
A mezőőri járulék beszedése? Ha nem szedjük be, töröljük el a rendeletet.
Kovács Gábor polgármester:
Ragaszkodom hozzá, írjuk be a költségvetésbe, és megnézzük hogy lehet beszedni.
Dienes Balázsné költségvetési főmunkatárs:
Beírom 1, 2 millió Ft-ot a költségvetésbe.
Giczei István képviselő:
Lakóingatlanok bérbeadása: Nem kevés ez a bérleti díj Ladomérszkynek, és doktor úrnak?
Dienes Balázsné költségvetési főmunkatárs:
18.000 Ft/hó és 22.000 Ft/hó a bérleti díj havonta, és a fűtési időszakban – 6 hónapra - 10.000 Ft/hó
fűtési díjat fizetnek még.
Dr. Horváth László jegyző:
Az évenkénti felülvizsgálati jog meg van a bérleti díjak felülvizsgálatára a képviselő testületnek.
Székelyné Mester Mária képviselő:
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60.000 Ft fűtésre, ez nagyon kevés. A többi rezsit ők fizetik?
Kovács Gábor polgármester:
Hány %-al emeljük a lakbért? Doktor úr 1977 óta van itt Nagydoboson. Javaslom, mindenki
gondolkodjon rajta. Megnézzük pontosan mit fizetnek őt, és mit mi.
Ha nincs több hozzászólás a költségvetéshez, szavazzunk.
Aki egyetért az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadásával, a javasolt módosításokkal
együtt, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet
alkotta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
2/2017. (II.15.) számú rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Nagydobos Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
392.770.484 Ft
392.770.484 Ft
.........................Ft
……………….Ft
……………….Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel1
- ebből működési (hiány,többlet)
felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.

1

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell
bemutatni.

22

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)
költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de
legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet
megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.2 Az adott évi saját bevételek 20 %-át,
de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető
ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek)
költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az
éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési
szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.n., mellékletek szerint határozza
meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja
meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot.
2

A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §ban foglalt előírásokat!
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Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások
előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat3.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 4.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt
esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta
a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig5 az önkormányzat
jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület
dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát ............ Ft összeghatárig mely esetenként a ..........Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre
átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között
átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként6,(a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.
3

Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.
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(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben,
egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási
megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az
évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik. A
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2017. 01.01.-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:a 2/2016. (III.10.) számú
rendelet.
Dr. Horváth László

Kovács Gábor

jegyző

polgármester

Dienes Balázsné és Drabik Csabáné elhagyja az üléstermet.
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Tárgy /4.tsp/ Egészségügyi rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
Dr. Horváth László jegyző:
A rendelettervezetet mindenki megkapta.
Rendeletben kell elfogadni, hogy a rendelet tervezetben szereplő adatok és körzethatárok megfelelőek.
Háziorvosi, fogorvosi, és védőnői körzetre vonatkozik.
Van-e kérdés a rendelettervezethez?
Kovács Gábor polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, aki egyetért az egészségügyi rendelet elfogadásával, kérem
szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
alkotta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
3/2017. (II.15.) számú rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, és az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Nagydobos község közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére az
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. Háziorvosi körzet
2.§
(1)Nagydobos Község Önkormányzat teljes illetékességi területe egy háziorvosi körzetet alkot
és egy házi gyermekorvosi körzetet alkot vegyes praxis keretében.
(2)A körzet székhelye:4823 Nagydobos, Fő utca 154.

3. Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás
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3.§
(1)Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat társulási formában,
társulási megállapodás keretében látja el, a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézményi Társulás útján.
(2)Az ügyeleti ellátás székhelye: 4700 Mátészalka, Kórház u 2-4.
4.Védőnői körzet
4.§

(1)Nagydobos Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet
alkot.
(2)A körzet székhelye: 4823 Nagydobos, Fő utca 154.
5.Iskola-egészségügyi ellátás
5.§
(1)Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, mely a
Nagydobosi Általános Iskolában oktatásában részesülő gyermekek, tanulók részére a
Nagydobos, Fő utca 154. szám alatti egészségügyi intézményben biztosított.
(2)Az iskolai fogászat feladatok ellátása Nagydobos település közigazgatási területén működő
fogorvosi körzetben biztosított. A fogorvosi ellátás székhelye: 4823 Nagydobos, Fő u. 154.

6.Fogorvosi ellátás
6.§
(1)Nagydobos Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területén élők fogorvosi
alapellátása, a gyermekfogászati alapellátás a Nagydobos, Fő u. 154. szám alatti egészségügyi
intézményben biztosított.
(2)A fogorvosi körzet székhelye: 4823 Nagydobos, Fő utca 154.

7.Az egészségügyi közszolgáltatás ellátása
7.§
(1)Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát vállalkozási formában működő
egészségügyi vállalkozás útján, Önkormányzati Társulás, valamint az Önkormányzatnál
foglalkoztatott közalkalmazottakkal látja el.
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(2)Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási feladatának
vállalkozás útján történő ellátását, a feladat-ellátási szerződésekben foglaltaknak megfelelően
biztosítja.
8.Záró rendelkezések
8.§
(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Gábor sk.
polgármester

dr. Horváth László sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet 2017. 02.15. napján kihirdetésre került.
dr. Horváth László sk.
jegyző

Tárgy /5.tsp/ 2017. évi járási startmunka programról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Képviselő testületi határozat kell róla, hogy indul az önkormányzat a közmunka pályázaton. Minden
programban részt akarunk venni. Mezőgazdasági, helyi, mezőgazdasági utak karbantartása, belterületi
utak karbantartása programok lesznek. A fóliasátrat a gyógyszertár kertjében akarjuk megcsinálni.
Térkövet innen a Dózsa György utcáig, illetve a József Attila utcát akarjuk megcsinálni.
Fazekas Sándor képviselő:
A Fő utat Gergely Bandiéktól már nem akarjátok tovább folytatni? Sehol nincs olyan rossz a járda,
mint ott.
Kovács Gábor polgármester:
Megnézzük majd, hogy milyen arra a járda állapota, és majd akkor meglátjuk, hogy csináljuk-e.
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
8/2017. (II.15.) KT. számú határozata

a 2017. évi járási startmunka program támogatási kérelmek benyújtásáról
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a Képviselő-testület

1.

a 2017. évi járási startmunka program tárgyában a támogatási kérelmek (Mezőgazdaság,
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, Belterületi közutak karbantartása,
Mezőgazdasági földutak karbantartása, Belvízelvezetés, Bio- és megújuló energia
felhasználás) benyújtásával egyetért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási kérelemhez kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges
intézkedéseket megtegye;
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2.

támogatja, hogy a támogatási kérelemnyertessége esetén,a polgármester a támogatásban
részesített projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentumokat aláírja, a szükséges
intézkedéseket megtegye, illetve a szükséges közbeszerzési eljárásokat megindítsa.
Határidő:döntést követően
Felelős: polgármester

Tárgy /6.tsp/ A jelzőrendszeres gondozásban résztvevő gondozónők béréről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Minden évben kell határozatot hozni erről a testületnek. Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, aki egyetért a határozattervezet elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
9/2017. (II.15.) KT. számú határozata
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról
A képviselő testület
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban résztvevő gondozónőknek 2017. évre is
vállalja a megbízási díját 12.000.-Ft/hó/fő összegben.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Tárgy /7.tsp/ Szatmári többcélú Kistérségi Társulás, Társulási Megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
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Kovács Gábor polgármester:
Sok önkormányzat van, aki nem fizet a társulásnak, ezért kell a társulási megállapodást módosítani,
hogy azoknál az önkormányzatoknál, akik nem fizetnek, inkasszálhassanak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
10/2017. (II.15.) KT. számú határozata
A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
A Képviselő-testület
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88 § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében
1.) A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási
Megállapodás módosítását a határozat 1. sz. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodást a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
2.) A társulási megállapodás hatálybalépésének időpontja: az utolsó jóváhagyó testületi határozat
dátuma.
3.) Felhatalmazza Kovács Gábor polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnali
Felelős: Kovács Gábor polgármester

Nagydobos, 2017. február 15.

Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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A határozat 1. számú melléklete
A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
Társult önkormányzatok képviselő-testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Mötv.) 88. § (2) bekezdésére figyelemmel – mely szerint a
társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése
szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez
- Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 2015. szeptember
24. napján megkötött Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítják:
I.

Általános rendelkezések

1.) A Társulási Megállapodás 11. pontjában rögzített Kizárásra vonatkozó szabályok helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:
Kizárás:
A Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott határozatával tárgyévben, a Társulási Tanács által
meghatározott időponttól kizárhatja a Társulás azon tagját, mely jelen megállapodásban foglalt
kötelezettségének felhívásra (továbbiakban: kötelezettségszegés) határidőben nem tett eleget.
Kötelezettségszegésnek minősül különösen, ha a társult önkormányzat
- pénzügyi hozzájárulást nem fizeti meg,
- a pénzügyi teljesítés esedékességétől számított 30 napot meghaladó késedelem áll fenn,
- a megállapodásban foglalt döntési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget,
- a társulási megállapodás 7. g) pontját nem tartja be,
- aki nem biztosít háziorvost a Társulási Megállapodás 8.1.pontjában meghatározott orvosi ügyeleti
feladatellátáshoz.
Záró rendelkezések
A Megállapodás módosítása a legutolsó jóváhagyó önkormányzat képviselő-testület döntésének
időpontjában lép hatályba.
Mátészalka, …… év …………….. hó …. nap

Dr. Hanusi Péter
Polgármester
Mátészalka

Kovács Csaba
polgármester
Fülpösdaróc

Máténé Vincze Andrea
polgármester
Géberjén

PH.

PH.

PH.

31

Halmi József
polgármester
Györtelek

Nagy János
polgármester
Hodász

Györfiné Papp Judit
polgármester
Jármi

PH.

PH.

PH.

Dr. Péter Zoltán
polgármester
Kántorjánosi

Földi István polgármester
Kocsord

Kovács Gábor
polgármester
Nagydobos

PH.

PH.

PH.

Magyar Csabáné
polgármester
Nyírcsaholy

Lakatos Sándor Attila
polgármester
Nyírkáta

Szőkéné Vadon Edit
polgármester
Nyírmeggyes

PH.

PH.

PH.

Szabó János
polgármester
Nyírparasznya

Erdélyi Miklós
polgármester
Ópályi

Szabó Béla
polgármester
Ököritófülpös

PH.

PH.

PH.

Hódi Miklós
polgármester
Őr

Illés Béla
polgármester
Papos

Petri István
polgármester
Rápolt

PH.

PH.

PH.

Teremi László polgármester
Szamoskér

Gergely Lajos
polgármester
Szamosszeg

Tisza Sándor
polgármester
Vaja

PH.

PH.

PH.

Gyarmati Endre
polgármester
Fábiánháza

Müller Istvánné
polgármester
Mérk

Kovács Lajos
polgármester
Nagyecsed

PH.

PH.

PH.

32

Tulbura Gábor
polgármester
Tiborszállás
PH.

Vilmos István
polgármester
Vállaj
PH.
A határozat 2. számú melléklete

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Preambulum
1. A jelen megállapodásban szerződő társult önkormányzatok egymással 2007. november 29-én –
2008. január 1.-jei kezdő hatállyal – szerződést kötöttek a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Mátészalka létrehozásáról.
2. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 146.§.
(1) bekezdésének megfelelően jelen Megállapodással az eredeti Társulási Megállapodást
felülvizsgálták és a törvény rendelkezéseinek megfelelően 2013. július 1. naptól kezdődő hatállyal – a
korábbi Társulási Megállapodás felülvizsgálatának eredményeként – a korábbi Társulási Megállapodás
egyidejű hatályon kívül helyezése mellett új Társulási Megállapodást kötöttek.
3. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §
(2) bekezdése alapján 2015. szeptember 24. naptól kezdődő hatállyal a korábbi Társulási
Megállapodás egyidejű hatályon kívül helyezése mellett új Társulási Megállapodást hagytak jóvá.
Szerződő felek megállapodtak Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX
törvény (továbbiakban Mötv.) 87.§.-ban foglalt felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján a
hatékonyabb, szakszerűbb és költséghatékonyabb működés érdekében a 2./
pont szerinti
gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok
közös megszervezésében, a
megállapodással határozatlan időre szóló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást
hoztak létre.
I. Általános rendelkezések
1./A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőnek nevét és a települések lakosságszámát a
függelék tartalmazza.
2./ A Társulás által ellátandó feladatok, és ellátási területek:
Az alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása:
889900
Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Az alaptevékenység az államháztartás kormányzati funkció rendje szerinti bontásban:
101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi
alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek célja az
életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése.
Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe
107051 Szociális étkeztetés
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Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri étkezéséről kell
gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesesek biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azokat az igénylőket, akik különösen a koruk,
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt arról más módon nem képesek gondoskodni.
Ellátási terület:
Mátészalka település közigazgatási területe.
107052 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
Ellátási terület:
Mátészalka
Jármi
Kocsord
Nagydobos
Nyírcsaholy
Nyírmeggyes
Szamoskér települések közigazgatási területe.
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás, melynek keretében biztosítani kell:
a.) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan
megjelenését,
b.) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések
megtételét,
c.) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
Ellátási terület:
Mátészalka
Jármi
Kocsord
Nagydobos
Nyírcsaholy
Nyírmeggyes
Ópályi
Szamoskér települések közigazgatási területe.
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a
lakáson kívüli közszolgáltatások elérése, valamint önállóságának megőrzése mellett a speciális
segítségnyújtás biztosítása.
Ellátási terület:
Mátészalka település közigazgatási területe.
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
A 3 életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre
szoruló fogyatékos illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint
megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
Ellátási terület:
Mátészalka
Kocsord
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Mérk
Jármi
Fábiánháza
Tiborszállás
Nyírcsaholy
Nyírmeggyes
Nagyecsed
Őr,
Papos,
Nagydobos,
Ópályi,
Győrtelek települések közigazgatási területe.
107030 Szociális foglalkoztatás
munka-rehabilitáció keretében:
Az intézményi jogviszonyban álló személy részére az egyéni, gondozási, fejlesztési, illetve
rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve korának, fizikai- és
mentális állapotának megfelelően munka-rehabilitációs foglalkoztatás biztosítható.
107030 Szociális foglalkoztatás
fejlesztő-felkészítő foglalkozás keretében:
Az intézményi jogviszonyban álló személy részére az egyéni, gondozási, fejlesztési, illetve
rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve korának, fizikai- és
mentális állapotának megfelelően fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás biztosítható.
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését
biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az
önellátásra.
Ellátási terület:
Mátészalka település közigazgatási területe.
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Család- és gyermekjóléti szolgálat feladata, hogy hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi
és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez a
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszűntetéséhez, valamint a
gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. A családsegítés a szociális vagy
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok
számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Az egy szolgáltató keretében működtethető családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt. 39.
§, a 40 § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdés szerinti általános szolgáltatási feladatokat látja el.
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási terület:
Mátészalka
Jármi
Nagydobos
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírcsaholy
Papos települések közigazgatási területe.
104043 Család és gyermekjóléti központ
A társulás keretében működtetett család- és gyermekjóléti központ a Gyvt. 40/A. §-ában
meghatározott feladatokat látja el.
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Család- és gyermekjóléti központ ellátási területe:
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Győrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Őr
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamosszeg
Tiborszállás
Vaja
Vállaj települések közigazgatási területe.
104012 Gyermekek átmeneti ellátása
Helyettes szülő: a helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását –a működtető által
készített egyéni gondozási – nevelési terv alapján – saját háztartásban biztosítja.
Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe.
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása
keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, több csoportban nyújt
szakszerű gondozást és nevelést. Bölcsődei ellátás keretében az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti sajátos
nevelési igényű gyermek nevelése és gondozása is végezhető.
Ellátási terület:
Mátészalka
Fülpösdaróc
Géberjén
Győrtelek
Jármi
Kocsord
Nagydobos
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Szamoskér
Ököritófülpös
Papos
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Rápolt települések közigazgatási területe
A bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásai
A Bölcsőde, ha alapfeladatát nem veszélyezteti és van rá szabad kapacitása külön szolgáltatásként
időszakos gyermekfelügyeletet működtethet.
Ellátási területe: megegyezik a Bölcsőde ellátási területével.
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi
állapotának észlelésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével,
fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával kapcsolatos feladatok.
Ellátási terület:
Mátészalka,
Fülpösdaróc,
Géberjén,
Győrtelek,
Hodász,
Kántorjánosi,
Jármi,
Kocsord,
Nagydobos,
Nyírcsaholy,
Nyírkáta,
Nyírmeggyes,
Nyírparasznya,
Ópályi,
Szamoskér,
Szamosszeg,
Ököritófülpös,
Őr,
Papos,
Rápolt,
Vaja települések közigazgatási területe.
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás
Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
: Munkahelyi étkeztetés,
: Egyéb vendéglátás
3./ A Társulás:
a.) elnevezése:
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi
Társulás (a továbbiakban: Társulás)
b.) székhelye:

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

c.) A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye: Szatmári Egyesített Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézmények (Intézmény)
Intézmény tekintetében az alapvető jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje:
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Az intézmény alapítására, átalakítására és megszüntetésére jogosult szerv a Társulás.
Az Intézmény fenntartója a Társulás.
Az Intézmény irányító szerve: a Tárulási Tanács.
d.) a Társulás által fenntartott intézmény működési területe, az intézmény telephelyei és az
érdeklődők számára nyitva álló helyiségei:
A Társulás által fenntartott intézmény működési területe, az intézmény telephelyei és az érdeklődők
számára nyitva álló helyiségei:
Székhelye: 4700 Mátészalka, Szalkai László utca 2/a.
Telephelyei:
Fogyatékosok nappali ellátása: (32 férőhelyes) Mátészalka, Kölcsey tér 4.
Hajléktalan ellátás: (20 férőhelyes) Mátészalka, Petőfi tér 10.
Bölcsőde: (8 gondozási csoportban 102 férőhely) Mátészalka, Szokolay Őrs utca 6.
Központi Orvosi Ügyeleti Rendelő: Mátészalka, Kórház utca 2-4.
Gyermekorvosi Rendelő: Mátészalka, Kölcsey utca 2.
Anya- és Gyermekvédelem, Védőnői Szolgálat, Egészségház: Mátészalka, Puskin utca 2.
Orvosi Rendelő: Mátészalka, Petőfi tér 14.
Az ellátottak számára nyitva álló helyiségek:
Étkeztetés: Mátészalka, Szalkai László utca 2/a.
Házi segítségnyújtás: Mátészalka, Szalkai László utca 2/a.
Jármi, Kölcsey utca 14.
Kocsord, Rákóczi utca 2/a.
Nagydobos, Fő út 129.
Nyírcsaholy, Kossuth utca 3.
Nyírmeggyes, Rákóczi utca 17.
Család és gyermekjóléti szolgálat:
Mátészalka, Szalkai László utca 2/a.
Jármi, Kölcsey utca 14.
Nagydobos, Fő út 135.
Nyírkáta, Kossuth utca 23.
Nyírmeggyes, Rákóczi utca17.
Nyírcsaholy, Hunyadi utca 6
Papos, István király utca 4.
Támogató szolgáltatás: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása:
Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.
Területi irodái:
Család és gyermekjóléti központ: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.
Helyettes szülő: Mátészalka, Szalkai László utca 2/a.
e.)A társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező
f,) A társulás döntéshozó szerve: társulási tanács
g.) A társulás munkaszervezeti (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése, tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási) feladatait a Mátészalkai Polgármesteri
Hivatal látja el.
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4/a. ) A Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásárokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1)
bekezdés (b.) pontja alapján – a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Mátészalka Város Önkormányzatát
jelöli ki
4/b. A Társulás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv.
29.§.(3) bekezdése alapján – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok
formáiról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Mátészalka Város
Önkormányzatát jelöli ki.
5.) A társuló önkormányzatok a 2./ pont szerinti gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási
feladatok működését társulásuk keretén belül Mátészalka székhellyel szervezik meg. A feladatot a
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka (4700
Mátészalka, Szalkai László utca 2/a ) továbbiakban: Intézmény) látja el. (Az
Intézmény jogutódja a Mátészalka Város által korábban fenntartott Egyesített Szociális Intézmények
és az Egészségügyi Alapellátási Intézmény elnevezésű intézményeknek)
6.) A Társulás határozatlan időre jön létre.
A társulás működéséről történő beszámolás rendje
A Társulás Elnöke a társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a társult települések
polgármestereinek.
A társult települések polgármesterei évente egyszer beszámolnak a képviselő-testületeknek az
intézményi társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
A megállapodás módosításának feltételei
A társulási megállapodás módosításának feltétele, hogy a módosított megállapodást a társult
települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel fogadják el.
A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány
A Társulás döntéshozó vezető szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács döntéseit határozattal
hozza. A Tanács tagjai a Társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. A Társulási Tanács
tagjai közül elnököt, alelnököt választ. A társulás minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A
Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.
A társulás döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a társult önkormányzatok képviselőinek több mint a fele
jelen van. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag
igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk
képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. A társulási tanács minősített többséggel dönt a
társulásból történő kizárásról. A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de
legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely a társulásban résztvevő tagok szavazatának több
mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
A Társulás ellenőrzésének rendje:
-

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében
vizsgálja, hogy a társulás szervezete, működése, döntéshozatali eljárása megfelel-e a
jogszabályoknak.
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-

A Társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységét a folyamatba épített, előzetes, utólagos és
vezetői ellenőrzés részeként a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, valamint
az éves belső ellenőrzési terv alapján a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal belső ellenőre (i),
illetve az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazgatósága vizsgálja.

-

A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény működését az az
önkormányzat ellenőrizheti, amely az adott feladatellátásban részt vesz. Az ellenőrzés az adott
feladatellátással kapcsolatban kiterjed mind a szakmai, mind pedig egyéb más a működéssel
összefüggő kérdésre.

-

Az ellenőrzés tervezett időpontjáról az Elnököt annak megkezdése előtt legalább 15 nappal
írásban kell értesíteni. Az ellenőrzés eredményéről a Társulási Tanácsot a soron következő
ülésen tájékozatni kell.

7.) Az Intézmény költségei viselésének aránya és teljesítésének feltétele a szociális és gyermekjóléti
alapellátási feladatok tekintetében:
a.) A Társulás működésének, az Intézmény közös fenntartású feladatellátásának fedezeteként
elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti
feladatok támogatása, továbbá a Társulás révén történő feladatmegoldásra tekintettel a kiegészítő
kötött felhasználású állami támogatás szolgál.
A települések – Fábiánháza, Mérk, Nagyecsed, Tiborszállás és Vállaj települések kivételével - a
szociális és gyermekjóléti szolgáltatások finanszírozásához lakosságszámuk arányában alap
hozzájárulást fizetnek.
A Társulás költségeinek viselése és mértéke valamint megállapításának módja bölcsőde valamint
fogyatékkal élők nappali ellátása feladatok tekintetében:
Az egyes feladatokra tervezett éves működési költség állami támogatással, és térítési díjjal nem
fedezett részét az adott feladatellátásban részvevő önkormányzat az ellátást igénybevevők létszámának
arányában viseli. Ellátást igénybe vevőnek az adott településen állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási
hellyel rendelkező személy tekintendő. Az éves költségvetés elfogadásakor a normatíva igénylési
létszámadat a hozzájárulási számítási alap. A költségvetési év folyamán félévente felül kell vizsgálni
az ellátást igénybe vevők számát, és ennek során a félévre eső átlaglétszámot kell megállapítani.
Az éves felülvizsgálat folyamata valamint a hozzájárulás korrekciója:
A Munkaszervezet vezetője írásban tájékoztatja valamennyi érintett önkormányzat polgármesterét a
települését érintő június 30 - ig bekövetkezett létszámváltozásokról. Az első félévben felül kell
vizsgálni és az újraszámolt igénybevételi adatokkal korrigálva módosítani kell a költségvetésben az
egyes önkormányzatok hozzájárulásait. A hozzájárulás mértéke a felülvizsgálat alapján elvégzett
korrekció szerint módosul. Az első féléves létszámok felülvizsgálatára július 15 napjáig, a korrigált
hozzájárulás megállapítására július.31-ig kerül sor.
A második félévben a létszám felülvizsgálatára december 15. napjáig kerül sor. A korrigált létszám
alapján december 31. napjával történik a hozzájárulás mértékének valamint a költségvetésnek a
módosítása. A hozzájárulás mértékét megállapító elszámolást a következő év március 15. napjáig a
Munkaszervezet Vezetője megküldi a feladatellátásban résztvevő települések önkormányzatai részére.
Az elfogadott elszámolással a tárgyévet követő év települési hozzájárulását kell korrigálni a
költségvetés módosítása során június 30. hatállyal.
b.) A társulás éves költségvetési tervét a társult települési önkormányzatok polgármesterei a
költségvetési tervezési időszakban előzetes egyeztetési folyamatban egyeztetetik. Az ezzel kapcsolatos
hatáskörök átruházhatóak. A tárgyévi várható kiadások tételes előirányzatait és azok konkrét
finanszírozási forrásait, valamint a 2. pontban meghatározott térítési díjköteles közszolgáltatások
várható kiadásairól, bevételeiről (melyek a szolgáltatás intézményi térítési díjának alapját képezik) az
Intézmény kimutatást készít, és erről a feladatellátással megbízott Önkormányzat Polgármestere a
40

Társulásban részes önkormányzatok Polgármestereivel tárgyév február 10.-ig egyeztetést tart. Az
egyeztetést követően a tárgyév március 31-ig a rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról valamennyi
érintett település vonatkozásában rendeletet alkot. A személyi térítési díjat az Intézmény vezetője
állapítja meg. Amennyiben a települési önkormányzat által javasolt térítési díj alacsonyabb, mint a
gesztor önkormányzat által megállapított térítési díj a különbözetet a 7/d. pontban meghatározottak
szerint kötelesek a Társulás részére átutalni.
A társulás által fenntartott intézmény költségvetését a Társulási Tanács hagyja jóvá. Az intézmény
elfogadott költségvetése és beszámolója a Társulás költségvetésébe és zárszámadásába épül be.
c.) Az Intézmény székhelyén kívül telephelyeket működtet. A székhely településen lévő, székhely
település önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, ingó vagyon továbbra is a székhely település
önkormányzatának tulajdonát képezi, továbbra is ő köteles annak fenntartásáról gondoskodni, a
telephelyeken lévő telephelyi önkormányzatok vagyonát képező ingatlan, ingó vagyon továbbra is a
telephelyi önkormányzatok tulajdonát képezi, továbbra is ők kötelesek azok fenntartásáról
gondoskodni.
d.) A telephelyi önkormányzatok az Intézmény költségvetéséhez, az általuk részt vett a 2.) pontban
rögzített feladatok tekintetében - az a.) pontban rögzített támogatások figyelembevételével,
amennyiben szükséges azokon felül – a rájuk eső kiadások arányában kötelesek hozzájárulni.
Amennyiben a további telephelyek vonatkozásában, az a.) pontban rögzített rájuk eső támogatásokat
figyelembe véve az Intézmény b.) pontban meghatározott költségvetése rájuk eső részében
megtakarítás keletkezik, a megtakarítás összegét két egyenlő részben tárgyév március 31-ig, illetve
szeptember 30-ig a részükre átutalja. Telephelyi önkormányzatok a b.) pontban meghatározott
költségvetésben részükre megállapított, - az Intézmény működéséhez szükséges - hozzájárulás
időarányos összegét tárgyhó 5. napjáig átutalják a Társulás részére, annak a CIB Bank Zrt. által
vezetett 10700402-68270564-51100005 számú számlájára. A telephelyeken felmerülő adminisztrációs
és folyó kiadások fedezetét telephelyi önkormányzatok saját költségvetésükben biztosítják
e.) Mátészalka város Önkormányzata a csak saját részére biztosított a 2.) pontban meghatározott
feladat-ellátások, valamint a család- és gyermekjóléti központ alapfeladat teljes költségét maga viseli.
f.) Mátészalka Város Önkormányzata az Intézmény fenntartásához - a társult önkormányzatok után a
gyermekjóléti és szociális feladatok ellátása céljából - igénybe vett támogatásokat az Intézmény
működési, személyi, illetve felhalmozási jellegű kifizetéséhez veheti igénybe, az más célra nem
használható fel.
g.) A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:
Egyszeri írásbeli fizetési felszólítást követően, a Társulási Tanács Elnöke a pénzügyi hozzájárulás
összegének rendezése érdekében azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult, melyhez a társult
önkormányzatok ezen megállapodás aláírásával egyidejűleg hozzájárulnak. (Mötv 93.§. (9) bek.
alapján). A társult önkormányzatok a társulási megállapodás elfogadását követő 30 napon belül
benyújtják a Társulás munkaszervezetéhez a számlavezető bankjuk által záradékolt azonnali beszedési
megbízás benyújtására felhatalmazó levelet.
A 2009. január 1. és 2014. december 31. között esedékes és a társult önkormányzatok részéről
pénzügyileg nem rendezett hozzájárulások megfizetésére a Társulás, valamint Mátészalka Város
Önkormányzata részletfizetési lehetőséget biztosít. A részletfizetés feltételeit az érintett felek – a
társult önkormányzatok által kezdeményezett egyeztetést követően – külön megállapodásban rögzítik.
8.) Az Intézmény költségei viselésének aránya és teljesítésének feltétele a központi orvosi ügyeleti
feladatok ellátása tekintetében:
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8.1 a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás a
fenntartásában lévő Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények
útján biztosítja a Települések orvosi ügyeleti feladatainak ellátását munkanap 16.00 órától
másnap reggel 08.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 08.00 órától az első
munkanap 08.00 óráig. Az orvosi ügyeleti feladatok ellátásához a Szatmári Egyesített
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények megvizsgálja annak lehetőségét, hogy
szerződést köt az Országos Mentőszolgálattal közös diszpécserszolgálat működtetése céljából.
8.2 A járó betegek ellátása a Mátészalkai Központi Házi Orvosi Ügyeleten, a fekvő betegek
ellátása a lakásukon (tartózkodási helyükön) történik.
8.3 Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények – a 8.1 pontban
meghatározott feladat ellátásáért - a Településeket megillető OEP finanszírozás teljes összegét
közvetlenül megkapja és ennek érdekében finanszírozási szerződést köt az OEP-pel.
8.4 A Települések – a 8.3. pontban meghatározott OEP finanszírozás átengedésén felül - 20
Ft/fő/hó hozzájárulást fizetnek minden hónap 10-ig a Társulás 10700402-6827056451100005 számú számlájára, amely köteles azzal minden év november 30-ig elszámolni és a
megtakarítást az ügyeleti ellátáshoz szükséges pótlólagos eszközbeszerzésre fordítani.
Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegű
hozzájárulást kötelesek fizetni az adott Települések.
Azokban a hónapokban, amelyekben az adott településen az 1000 lakosra jutó 20 hívást eléri vagy
meghaladja a hívások száma az adott önkormányzat képviselő-testülete 25 Ft/fő/hó hozzájárulást
köteles fizetni a Társulás részére.
8.5 A Települések által fizetett -a 8.4. pontban meghatározott- hozzájárulás mértéke minden év
november 30-ig felülvizsgálatra kerül és a hozzájárulás az infláció mértékével emelhető a
következő év január 1-jétől.
8.6 Az ügyeleti díjakat a Társulás a tárgyhót követő hó 10-ig átutalja az ügyeletben közreműködők
számlájára.
8.7 A Társulás felelős a 8.1. pontban meghatározott feladatellátáshoz szükséges működési
engedély beszerzéséért, illetve amennyiben határozott időtartamra kapja azt meg a folyamatos
megújításáért. Amennyiben előreláthatólag a működési engedély megújítása bármely okból
kétséges a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények köteles
erről a mindenkori működési engedély lejárta előtt 45 nappal a Társulást és a Településeket
írásban értesíteni és konzultációt kezdeményezni.
8.8 Jelen megállapodás 8.1 – 8.7 pontjában meghatározottak 15 napon belül újra tárgyalandók,
amennyiben az OEP finanszírozás – magasabb jogszabály alapján – jelentősen megváltozik.
Jelentős változásnak minősül különösen a teljesítményfinanszírozásra történő áttérés.
Csatlakozás szabályai:
9./ A Társuláshoz az a települési önkormányzat csatlakozhat – a Mötv. szerint a társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló döntése alapján- amely:
- a társulás céljával egyetért és magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen megállapodásban
foglaltakat,
- hatékonyan kíván közreműködni a gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok
törvényes, eredményes, színvonalas munkavégzésének segítésében,
- a megállapodásban foglaltak szerint vállalja a reá irányadó pénzügyi hozzájárulás megfizetését.
A csatlakozási szándékot Mátészalka Város önkormányzatához kell eljuttatni. A csatlakozási
nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
- hogy mely feladat és hatáskör ellátására kíván társulni az önkormányzat
- jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el
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a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás
teljesítésé vállalja.
Mátészalka város Önkormányzata a csatlakozási szándékot közli a társult önkormányzatokkal.
-

10 a./ Az Intézmény köteles beszámolni minden évben az elvégzett feladatokról. Ezen túlmenően az
Intézmény vezetője felel minden olyan jellegű adatszolgáltatásért, amely az önkormányzat vagy más
szerv munkájához szükséges, az adatvédelmi szabályok értelemszerű alkalmazása mellett.
b./ Mátészalka város Önkormányzata köteles minden évben – az Intézményen keresztül – beszámolni
az elvégzett feladatokról, a biztosított előirányzat felhasználásáról. Ezen túlmenően az Intézmény
vezetője felel minden olyan jellegű adatszolgáltatásért, amely az önkormányzat vagy más szerv
munkájához szükséges, az adatvédelmi szabályok értelemszerű alkalmazása mellet.
c./ Az Intézmény vezetője az önkormányzatok államháztartási törvény szerinti beszámolási
kötelezettségéhez, továbbá a központi statisztika részére, illetve egyéb más okból a megfelelő
adatszolgáltatás nyújtására is kötelezett.
d./ Az Intézmény, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartásért az Intézmény vezetője, az
önkormányzatok részéről, pedig a polgármester és a jegyző a felelős.
Felmondás szabályai:
11./ Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre, amelyet a Társulás tagja a naptári év végéveldecember 31. napjával - jogosult írásban felmondani.
A felmondásról szóló határozati döntést az adott Önkormányzat a felmondási határnap előtt legalább 6
hónappal előbb köteles meghozni, és ugyancsak 6 hónappal előbb a felmondási szándékot Mátészalka
város Önkormányzathoz is el kell juttatni. A felmondási szándékot Mátészalka város önkormányzata
közli a társult önkormányzatokkal.
Kizárás:
A Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott határozatával tárgyévben, a Társulási Tanács által
meghatározott időponttól kizárhatja a Társulás azon tagját, mely jelen megállapodásban foglalt
kötelezettségének felhívásra (továbbiakban: kötelezettségszegés) határidőben nem tett eleget.
Kötelezettségszegésnek minősül különösen, ha a társult önkormányzat
- pénzügyi hozzájárulást nem fizeti meg,
- a pénzügyi teljesítés esedékességétől számított 30 napot meghaladó késedelem áll fenn,
- a megállapodásban foglalt döntési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget,
- a társulási megállapodás 7. g) pontját nem tartja be,
- aki nem biztosít háziorvost a Társulási Megállapodás 8.1. pontjában meghatározott orvosi ügyeleti
feladatellátáshoz.
Megszűnés:
A társulás megszűnik:
- ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul,
- ha társulás tagjai többséggel azt elhatározzák,
- bíróság jogerős döntésével,
- ha a felmondás illetve a kizárás folytán a tagok száma egy lesz.
A társulás tagjai a társulás megszűnése, a tag kiválása esetén a megszűnés vagy kiválást követő 3
hónapon belül kötelesek elszámolni.
12.) A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy jelen társulási megállapodásból eredő
vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Amennyiben ezen egyeztetés nem vezet
eredményre, úgy az önkormányzatok vitás ügyeiket együttes testületi ülésen tárgyalják meg, és csak
végső esetben kezdeményeznek bírósági eljárást.
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13./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezései, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, valamint a Ptk. szabályai az irányadóak.
14./ Jelen megállapodás mellékletét képezik a társuló önkormányzatok képviselő-testületeinek e
megállapodás jóváhagyásáról szóló határozatai.
15./ A jelen megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően – a
társult települések polgármesterei, mint akaratukkal egyezőt, saját kezű aláírással látják el.
16 ./ Jelen társulási megállapodás a társulási tag önkormányzatok Képviselő-testületeinek elfogadó
döntését követően lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg a 2013. június 19-én jóváhagyott
társulási megállapodás hatályát veszti.
Mátészalka, …. év ………….. hó … nap
A társulási megállapodást a tag önkormányzatok jóváhagyták:

Dr. Hanusi Péter
Polgármester
Mátészalka

Kovács Csaba
polgármester
Fülpösdaróc

Máténé Vincze Andrea
polgármester
Géberjén

PH.

PH.

PH.

Halmi József polgármester

Nagy János polgármester

Györtelek

Hodász

Györfiné Papp Judit
polgármester
Jármi

PH.

PH.

PH.

Dr. Péter Zoltán
polgármester
Kántorjánosi

Földi István polgármester
Kocsord

Kovács Gábor
polgármester
Nagydobos

PH.

PH.

PH.

Magyar Csabáné
polgármester
Nyírcsaholy

Lakatos Sándor Attila
polgármester
Nyírkáta

Szőkéné Vadon Edit
polgármester
Nyírmeggyes

PH.

PH.

PH.
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Szabó János polgármester

Szabó Béla polgármester

Nyírparasznya

Erdélyi Miklós
polgármester
Ópályi

PH.

PH.

PH.

Hódi Miklós polgármester
Őr

Illés Béla

polgármester
Papos

Ököritófülpös

Petri István polgármester
Rápolt

PH.

PH.

PH.

Teremi László polgármester
Szamoskér

Gergely Lajos
polgármester
Szamosszeg

Tisza Sándor
polgármester
Vaja

PH.

PH.

PH.

Gyarmati Endre
polgármester
Fábiánháza

Müller Istvánné
polgármester
Mérk

Kovács Lajos
polgármester
Nagyecsed

PH.

PH.

PH.

Tulbura Gábor polgármester
Tiborszállás

Vilmos István
polgármester
Vállaj

PH.

PH.
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Függelék
A Társulás tagjainak neve, székhelye:
Mátészalka Város Önkormányzata (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.)
Fábiánháza Község Önkormányzata (4354 Fábiánháza, Kossuth út 25/A.)
Fülpösdaróc Község Önkormányzata (4754 Fülpösdaróc, Fő utca 48.)
Géberjén Község Önkormányzata (4754 Géberjén, Móricz Zsigmond út 30/a.)
Győrtelek Község Önkormányzata (4752 Győrtelek, Kossuth út 47.)
Hodász Nagyközségi Önkormányzat (4334 Hodász, Petőfi utca 6. )
Jármi Község Önkormányzata (4337 Jármi, Kölcsey Ferenc utca 14.)
Kántorjánosi Község Önkormányzata (4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14. )
Kocsord Község Önkormányzata (4751 Kocsord, Szent István utca 13.)
Mérk Nagyközség Önkormányzat (4352 Mérk, Hunyadi utca 45.)
Nagydobos Község Önkormányzata (4823 Nagydobos, Fő út 129.)
Nagyecsed Város Önkormányzata (4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.)
Nyírcsaholy Község Önkormányzata (4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 1.)
Nyírkáta Község Önkormányzata (4333 Nyírkáta, Kossuth utca 13.)
Nyírmeggyes Község Önkormányzata (4722 Nyírmeggyes, Petőfi S. utca 6.)
Nyírparasznya Község Önkormányzata (4822 Nyírparasznya, Szabadság út 23.)
Ópályi Község Önkormányzata (4821 Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6.)
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata (4755 Ököritófülpös, Kossuth L. út 108.)
Őr Község Önkormányzata (4336 Őr, Kossuth út 2.)
Papos Község Önkormányzata (4338 Papos, István király utca 4.)
Rápolt Község Önkormányzata (4756 Rápolt, Fő tér 12. )
Szamoskér Község Önkormányzata (4721 Szamoskér, Kossuth Lajos utca 173.)
Szamosszeg Község Önkormányzata (4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklós utca 6.)
Tiborszállás Község Önkormányzata (4353 Tiborszállás, Dózsa út 17.)
Vaja Város Önkormányzata (4562 Vaja, Damjanich utca 71. )
Vállaj Község Önkormányzata (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.)
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A Társulás tagjainak képviselője és a Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2015. január 1.ei állapot):
TELEPÜLÉS NEVE
Mátészalka város
Fábiánháza község
Fülpösdaróc község
Géberjén község
Győrtelek község
Hodász község
Jármi község
Kántorjánosi község
Kocsord község
Mérk Község
Nagydobos község
Nagyecsed Város
Nyírcsaholy község
Nyírkáta község
Nyírmeggyes község
Nyírparasznya község
Ópályi község
Ököritófülpös község
Őr község
Papos község
Rápolt község
Szamoskér község
Szamosszeg község
Tiborszállás község
Vaja város
Vállaj község

KÉPVISELŐ
SZEMÉLY LAKOSSÁGSZÁMA
NEVE
Dr. Hanusi Péter polgármester
17 303 fő
Gyarmati Endre polgármester
1866 fő
Kovács Csaba polgármester
357 fő
Máténé
Vincze
Andrea
530 fő
polgármester
Halmi József polgármester
1743 fő
Nagy János polgármester
3410 fő
Györfiné
Papp
Judit
1311 fő
polgármester
Dr. Péter Zoltán
2198 fő
Polgármester
Földi István polgármester
3018 fő
Müller Istvánné polgármester
2260 fő
Kovács Gábor polgármester
2225 fő
Kovács Lajos polgármester
6665 fő
Magyar Csabáné polgármester
2324 fő
Lakatos
Sándor
Attila
2105 fő
polgármester
Szőkéné
Vadon
Edit
2707 fő
polgármester
Szabó János polgármester
988 fő
Erdélyi Miklós polgármester
3163 fő
Szabó Béla polgármester
1881 fő
Hódi Miklós polgármester
1482 fő
Illés Béla polgármester
861 fő
Petri István polgármester
158 fő
Teremi László polgármester
437 fő
Gergely Lajos polgármester
1989 fő
Tulbura Gábor polgármester
1056 fő
Tisza Sándor polgármester
3706 fő
Vilmos István polgármester
1207 fő

A lakosságszám adatokat a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása nem jelenti a jelen
társulási megállapodás módosítását.
Tárgy /8.tsp/ Mizsák Mihály kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A kérelmező megvásárolta a kertvégeken lévő területet.
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Ferenczi Zoltán képviselő:
Megkeresett Misi, hogy az ügyvédnő azt kérte, hogy hozzunk egy olyan határozatot, melyben
felhatalmazzuk a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért ezzel, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
11/2017. (II.15.) KT. számú határozata
Mizsák Mihály kérelméről
A képviselő testület
Eladja Mizsák Mihály 4823. Nagydobos, Kossuth utca 6.szám alatti lakosnak a
Nagydobos 71/1 hrsz-ú kivett anyaggödör művelési ágú ingatlant.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Ferenczi Zoltán képviselő:
Azon a területen egy árok is van, az jó lenne, ha továbbra is ugyan úgy működne.
Dr. Horváth László jegyző:
Bele kell írni a szerződésbe, beszélek Irénkével.
Tárgy /9.tsp/ Szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulásról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Volt korábban egy olyan határozat talán a testülettől, hogy nem kérünk hozzájárulást az egyházaktól.
Az önkormányzatnak is van a kimutatásban fizetendő összeg, de ez olyan mintha egyik zsebből
tesszük a másikba. Volt ilyen irányú döntése a korábbi testületnek?
Dr. Horváth László jegyző:
Beszélni beszéltek erről, de határozat nem született.
Kovács Gábor polgármester:
Akarjuk, hogy befizessék, vagy nem?
Fekete László képviselő:
Kapjanak annyival kevesebb támogatást.
Bódi Elek képviselő:
Mindenre adtunk az egyházaknak, amire kértek támogatást, szerintem ezt ne engedjük el. Nagyon sok
mindenhez hozzájárul a képviselő testület, de mi az önkormányzat gazdálkodásáért felelünk, ők is
fizessék ki, amit nekik kell. Egyik oldalt mi odaadjuk, a másik oldalt ők is fizessenek.
Kovács Gábor polgármester:
Fizessék be a hozzájárulást, ha nem az aktuális támogatásból levonásra kerül.
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Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
12/2017. (II.15.) KT. számú határozata
Szennyvíz hozzájárulási díj megfizetéséről
A képviselő testület
A szennyvíz bekötéshez szükséges közműfejlesztési hozzájárulás
felmentéshez nem járul hozzá, azt az egyházak részéről meg kell fizetni.

alóli

Amennyiben ez az összeg nem kerül megfizetésre, úgy az egyházak aktuális
támogatásának összegéből levonásra kerül.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Tárgy /10.tsp/ Egyebek
Kovács Gábor polgármester:
A Református Egyház köszönő levelét mindenki megkapta.
A másik kérelemben 50.000 Ft összeget kér a gyerekek Hutai táboroztatásához. Kb. 50 résztvevő lesz.
Bódi Elek képviselő:
Tavaly is támogattuk ezt a tábort.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy 50.000 Ft-tal támogassuk a Hutai táborozást, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 1ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
13/2017. (II.15.) KT. számú határozata
Református Egyház kérelméről
A képviselő testület
A Református Egyház kérelméhez hozzájárul és 50.000 Ft-tal támogatja az
egyház által szervezett táboroztatás költségét.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Kovács Gábor polgármester:
Az Ecsediláp-Krasznabalparti Vízgazdálkodási Társulás 5 közmunkást tervez foglalkoztatni
Nagydobosról ebben az évben is. Az előző évekhez hasonlóan a szakképzési hozzájárulás átvállalását
kérik.
Ferenczi Zoltán képviselő:
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Van-e beleszólásunk, hogy ki menjen oda dolgozni? A szakmunkások nekünk is kellenek.
Kovács Gábor polgármester:
Szerintem nincs.
aki egyetért a szakképzési hozzájárulás átvállalásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
14/2017. (II.15.) KT. számú határozata
Ecsediláp-Krasznabalparti Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatási programban
való részvételről
A képviselő testület
Vállalja az Ecsediláp-Krasznabalparti Vízgazdálkodási Társulatnál 2017. évi
közfoglalkoztatási programban résztvevő 5 fő nagydobosi lakosnak a szakképzési
hozzájárulás összegének megfizetését.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Kovács Gábor polgármester:
Kóbor kutyákról érkezett bejelentés a képviselő testület felé, melyben a bejelentő leírja, hogy nagyon
sok a kóbor kutya, mely veszélyezteti a lakosság és a közlekedés biztonságát. E probléma megoldását
kéri a testülettől.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Igazság szerint nem lehet ezzel a problémával máshol sem mit kezdeni.
Kovács Gábor polgármester:
Állatmenhely létrehozása a crosspályán? Lehet, hogy ez megoldás lenne a problémára.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Sajnos, az lesz a dolog vége, hogy be kell fogni a kutyákat, és valamennyi ideig tartani kell.
Kovács Gábor polgármester:
A crosspályán a kukorica helyén lehetne állatmenhelyet kialakítani.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Meg kell nézni, hogy mik a feltételek, biztosan vannak előírások. melyeknek meg kell felelni.
Bódi Elek képviselő:
Évekkel korábban is gond volt a kóbor kutya, akkor beszéltem is Kecskemét környékén valakivel, de
megoldás nem született rá. Ez sajnos állandó probléma.
Kovács Gábor polgármester:
Sintértelep sincs Mátészalkán. Jó lenne, ha találnánk egy állatvédő egyesületet, aki támogatná a
településen állatmenhely létrehozását. Mindenki érdeklődjön, hátha fel tudjuk venni a kapcsolatot
állatmenhellyel, vagy egyesülettel. Próbálunk megoldást keresni a problémára.
Jegyző úr, tájékoztasd az elhangzottakról a bejelentőt, és ha esetleg ő tud valakit, akivel fel tudjuk
venni a kapcsolatot, tájékoztasson bennünket.
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Fekete László képviselő:
Mi lesz az ecetfákkal a kastélynál? Többször jeleztem ezt a problémát, de még mindig nem lett
kivágva.
Kovács Gábor polgármester:
Levágjuk, és tavasszal levegyszerezzük.
Fekete László képviselő:
Bérfuvarozást vállal az önkormányzat?
Kovács Gábor polgármester:
Nem. Miért kérdezed?
Fekete László képviselő:
Látták, hogy az önkormányzat traktora vitte a fát.
Kovács Gábor polgármester:
Én adtam oda, hogy haza vigye Gyula a fát.
Fekete László képviselő:
Nem Gyuláról van szó.
Kovács Gábor polgármester:
Ha Sanyira gondolsz, ő adott több mindent nekünk, és csak így tudtuk elrendezni.
Fekete László képviselő:
Nincs ezzel semmi baj, csak tudjunk róla, ha erről is szóltál volna, akkor tudtam volna mit mondani az
embereknek.
A másik dolog. Amikor megjött s szén, én elvállaltam, hogy lerakom, mert az önkormányzat gépe nem
bírja, azt mondtátok. Erre két nap múlva az önkormányzat traktora már fel tudta rakni. Ennyi volt a
segítség részemről.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Bizniszelés: Edinával mi ketten járunk egy táskával dolgozni, a konyhások 2 táskával járnak.
Kovács Gábor:
Van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 19 óra 25 perckor.

Kmf.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

Fekete László

Székelyné Mester Mária
jegyzőkönyv hitelesítő
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