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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 

2016. február 15-én megtartott ülésének 

 

a.) jegyzőkönyve: 1 

b.) tárgysorozata: 1-10. 

c.) határozatai: 9-16. 

d.)  rendelete: 1. 

 

                     441-3 /2016. 

 

T Á R G Y S O R O Z A T 

 
 

 

 
 

1) Előterjesztés: Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről 

              Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

2) Előterjesztés: A Labdarúgó Sportegyesület beszámolója 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3) Előterjesztés: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban foglalkoztatott gondozónők kérelme 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

4) Előterjesztés: A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 

módosított Társulási Megállapodásának elfogadásáról  

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

5) Előterjesztés: Szociális rendelet módosítás 

       Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

6) Előterjesztés: A Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

7) Előterjesztés: Somogyi Sándor beadványa 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

8) Előterjesztés: A Nemzetiségi Önkormányzat beadványa 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

9) Előterjesztés: A Bizottsági tagok megválasztása 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

10) Egyebek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagydobos, 2016. február 21.       

 

 

        Kovács Gábor  

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

 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2016. február 15-én 16 órakor 

megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Fekete László képviselő 

    Giczei István képviselő 

    Székelyné Mester Mária képviselő 

     

 

     Dr. Horváth László  jegyző 

Meghívottak: 

Koós Lóránt Zsolt református lelkipásztor 

Drabik Csabáné óvodavezető 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos 

Vastag István Labdarúgó Sportegyesület elnöke 

Váradi Antal CNÖ elnöke 

 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről távolmaradt Ferenczi Zoltán képviselő. 

 

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 

9/2016. (II.15.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

  
 

1) Előterjesztés: Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről 

              Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

2) Előterjesztés: A Labdarúgó Sportegyesület beszámolója 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3) Előterjesztés: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban foglalkoztatott gondozónők kérelme 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 
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4) Előterjesztés: A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 

módosított Társulási Megállapodásának elfogadásáról  

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

5) Előterjesztés: Szociális rendelet módosítás 

       Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

6) Előterjesztés: A Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

7) Előterjesztés: Somogyi Sándor beadványa 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

8) Előterjesztés: A Nemzetiségi Önkormányzat beadványa 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

9) Előterjesztés: A Bizottsági tagok megválasztása 

       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

10) Egyebek 

 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Napirend előtt szerettem volna az egyházak képviselőjével beszélgetni.  

Minden egyház képviselőjét meghívtunk, Molnár Zoltán görög katolikus paróchus jelezte, hogy sajnos 

nem tud eljönni. Katona úr nem jelezte távolmaradását. Azért hívtuk meg őket, hogy szorosabb legyen 

a kapcsolat az önkormányzat és az egyházak között. Segítségüket szeretném kérni, hogy az 

önkormányzati rendezvényekben aktívan részt vegyenek,  hiszen együttműködve tudunk színvonalas 

műsort rendezni.  

 

Koós Lóránt Zsolt református lelkipásztor: 

A kapcsolat az egyházak és az önkormányzat között most is jó, az ünnepségeken aktívan részt vettünk 

eddig is. A nemzeti ünnep az egyháznak szívügye. Ünnepi beszédeket tartottunk korábban is, és ezután 

is így fogunk tenni.  

 

Megérkezik Ferenczi Zoltán képviselő úr. 

 

Koós Lóránt Zsolt református lelkipásztor: 

Megkeresett Jóni János fafaragó, aki elmondta, hogy Sződemeter településre készített egy 

szószékkoronát. Június 4-re az ottani lelkészt hívnám meg. Testvér települési kapcsolatnál lehetne 

nyitni az ő irányukba is, hiszen nem nagy a távolság a két település között, csupán 70 km.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Egyetértek, nyitottak vagyunk ez irányba.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Csatlakozni szeretnék tiszteletes úrhoz. Jani készített a szószék koronát Somogyi Sándor fiával. 

Feltétlen fel fogjuk venni a kapcsolatot Sződemeterrel, - hiszen Kölcsey szülőfaluja is –  

testvértelepülés irányában. A kapcsolatot úgy lehet ápolni, ha személyesen is találkozunk. A távolság 

nem nagy. Köszönöm, hogy meghallgattak.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A költségvetést ezután fogjuk tárgyalni. Az egyházakat  300.000 Ft-tal támogattuk eddig. Én már 

korábban is javasoltam, hogy ettől az évtől 500.000 Ft legyen ez az összeg. A soros most a református 

egyház, a támogatás benneteket illet. Én 500.000 Ft-ot javaslok. 
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Koós Lóránt Zsolt református lelkipásztor: 

A támogatás célját tekintve, bárkit beavatok, akit érdekel. A garázs elkészült, igaz most 2016-ban, egy 

kis betonozás kell még, és teljesen készen van.  

Templom felújítási pályázat van kiírva, ez külső felújítás, parkosítás stb. 95 %-os a támogatás, az 5 % 

önerőt kell hozzáadni. Szükségünk lenne nekünk is térkőre, mivel az udvaron nagy a sár. Ha a pénzt, a 

támogatást be lehetne váltani erre, ha lehetőség van rá, akkor megköszönnénk, de e mellett a 

gyülekezeti teremben a taposó csempét is ki kell cserélnünk. Tervek vannak a támogatás 

felhasználására.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Köszönjük, amit a település kapott a református egyháztól. 

 

Koós Lóránt Zsolt református lelkipásztor: 

Nem csak a református egyháztól, minden egyháztól. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Márciusban mennek Hutára a gyerekek, ha jól tudom tiszteletes úr. Nagydobosi gyerekekről van szó. 

Én 100 Ft/gyerek/étkezés hozzájárulást javaslok az önkormányzat részéről. Három napot érint ez a 

dolog.  

 

Koós Lóránt Zsolt református lelkipásztor: 

Március 12-től 15-ig megyünk. 13-ik ilyen táborról van szó. Kértem segítséget a korábbi években az 

önkormányzattól a szállításba, de most már nem tudjuk megoldani kisbusszal és személygépkocsival, 

mivel több gyerekről van szó. 50 gyerek van, így nagy busszal megyünk.  

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

50 gyereknek napi 100 Ft támogatást adjunk? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Étkezésenként 100 Ft, ez napi 300 Ft. 45.000 Ft-ról lenne szó. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Tavaly is adtunk erre a célra. Én is javaslom a támogatást.  

 

Koós Lóránt Zsolt református lelkipásztor: 

Nagy dolgok ezek, a falu értékeli ezt a tevékenységet, ez egy pozitív dolog. Köszönjük bárhogy is 

dönt a képviselő testület.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a református egyház által szervezett Hutai tábort 300 Ft/gyerek/nap összeggel 

támogassuk, kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

10/2016. (II.15.)  KT. számú határozata 

 

A Református Egyház támogatásáról 

 

A képviselő testület  

 

  Az egyház által szervezett Hutai táborozást 300 Ft/fő/nap összeggel támogatja. 
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Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Koós Lóránt Zsolt elhagyja az üléstermet.  

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ A Bizottsági tagok megválasztása 

                     Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A pénzügyi és a szociális bizottságba kell tagokat választani, mivel Fazekas Sándor alpolgármester 

lett, így kikerült a bizottságokból. 

Én Eleket javaslom a szociális bizottságba. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Nem vállalom egyik bizottságban sem a tagságot.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Zoli, a pénzügyi bizottságba szeretném, ha benne lennél.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem vállalom.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A szociális bizottság 5 fős volt eddig. Javaslom, hogy legyen 3 fős a bizottság. Védőnő maradjon, mint 

külsős tag, emellett Tündét is meghívjuk. Így Székelyné Mária az elnök, István tag a képviselő testület 

részéről, és védőnő mint külsős tag lenne.  

A pénzügyi bizottságot is 3 fővel javaslom. Fekete László, Giczei István és Székelyné Máriát 

javaslom.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Én úgy gondolom, hogy a képviselő társaim is vegyék ki részüket a munkából. Én nem szeretnék a 

pénzügyi bizottságban részt venni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én későn tudok jönni az ülésekre, de más ok miatt sem szeretnék részt venni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Laci és Pisti lenne benne, de ti ketten nem kívántok részt venni benne, ezért míg külsőst nem találunk, 

szeretném Macus, ha te lennél  a 3. tag.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Nem vállalom. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

aki egyetért azzal, hogy a szociális bizottság elnöke Székelyné Mester Mária, tagjai Giczei István és 

Szász Gyuláné védőnő legyen, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 
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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

11/2016. (II.15.)  KT. számú határozata 

 

Szociális bizottsági tagok megválasztásáról 

 

 

A képviselő testület  

 

   A szociális bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:  

   Székelyné Mester Mária elnök 

   Fekete László tag 

   Giczei István tag 

   Szász Gyuláné külsős tag 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A pénzügyi bizottságba 3. tagnak külsőst fogunk delegálni, a következő ülésen döntünk róla. Jó ez így 

jegyző úr? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Igen jó. 

 

Tárgy /2.tsp/ Az önkormányzat 2016. évi költségvetése 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az előterjesztést mindenki megkapta. A mai ülésen nem kell még elfogadni, ezért ha van kérdés a 

képviselő testületi tagok részéről, tegye fel Dienes Balázsné Ildikónak, de Ildikó is tájékoztathat 

bennünket a tervezetről. 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Mindenki megkapta a tervezetet. Eléggé áttekinthető szerintem ez az anyag. Ebből fog elkészülni a 

rendelet és a mellékletei. Kérdezés alapján elmondom, melyik sor mit takar.  

 

Fekete László képviselő: 

Szerintem menjünk végig rajta, és ami nem egyértelmű, kérdezünk. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A lakóépületek bérleti díja: 120.000 Ft-tal kevesebb lesz az összeg.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Ez gépelési hiba. Gázhozzájárulás jön még hozzá, 6 x 10.000 Ft két főnek. Ez képviselő testületi 

határozat alapján van meghatározva, ezzel annyi lesz az összeg.  

 

Kezdjük az óvoda költségvetésével. 9 fő pedagógusnak van a bér +  pótlék, pedagógus munkáját 

segítő: 4 + 2 fő. Beterveztünk évi egyszeri juttatásként 50.000 Ft-ot, és az iskoláztatási támogatást.  

6 fő konyhai dolgozó bére van tervezve, és még + egy főnek 10 hónapra a bére. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ki ez az 1 fő? 
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Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Nincs nevesítve. Az iskolai étkeztetéshez van 1 fő betervezve 10 hónapra, vagyis márciustól.  

18.000 Ft a bérkiegészítés.  

Dologi kiadások, ezek a szokásosak, ami a működtetéshez szükséges.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A víz és villanyfogyasztás nem kevés? A karbantartás is kijön ennyiből? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

A víz és a villany a tavalyi fogyasztás alapján van betervezve, a karbantartásra lehet többet is tervezni, 

de ezeket a tételeket előre nem tudjuk, nem lehet látni, mi fog elromolni.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Konyha dologi kiadások: Tisztítószereket, konyhai eszközök pótlását, rezsikiadásokat terveztünk. 

Fejlesztés, nagyobb beruházás nincs tervezve.  

Étkeztetés dologi kiadások: szünidei gyermekétkeztetés költsége növeli meg a kiadást, de ez kötelező 

feladat ebben az évben, erre kapunk normatívát.  

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Szünidei étkeztetés: Megtörtént az önkormányzat felől a nyilatkoztatás, a felmérés, hogy mennyien 

igénylik? Márciusban már esedékes lesz. Ha ellenőrzést kapunk, papírral kell bizonyítani az étkeztetés 

igénylését. Ezt mindenképpen az önkormányzatnak meg kell csinálni.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Akinek oda lesz adva a pályázat, az megcsinálja.  

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Segítünk benne, hiszen mi vagyunk kapcsolatban a szülőkkel, de meg kell csinálni.  

A nyersanyagnormán nem lett emelve, 6 évvel ezelőtti normával számolunk. Áremelések voltak ezen 

időszak alatt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mennyi lenne a valós nyersanyagnorma? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

A tavalyi zárás alapján kijöttünk belőle. Ha valóban az a pénzt, mit kapunk, felhasználnánk, minden 

nap adnánk zöldséget, gyümölcsöt. Nekünk is át kell még állnunk erre az étkeztetésre, de az 

élelmezésvezető is egyre biztosabban tudja, hogy melyek azok az élelmiszerek, amik megfelelnek az 

előírásoknak. Tapasztalataink szerint a gyerekek elfogadják a zöldséget és a gyümölcsöt.  

 

 Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Az étkeztetés másik oldalán a vendégétkezés és az ételhulladék bevétele van.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Tavaly csináltál Gabriella egy kimutatást, amelynek a végén  volt egy egyenleg. 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

A bevételnek és a kiadásnak nullának kell lenni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Engem az érdekel, hogy mennyi a mínusz.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

1.097 ezer Ft.  
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Drabik Csabáné óvodavezető: 

Emelkedett a bér, a 7. ember 8 órában van 10 hóra betervezve.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Gyermekétkeztetésnél a rezsi is benne van a normatívában? 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Nem tudjuk, hogy mit lehet majd elszámolni a támogatásból. 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Ebből az étkeztetéshez volt-e betervezve bér? Jó lenne ebben is gondolkodni, hiszen folyamatosan 400 

főre fog kelleni főzni. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ők nyáron nem kapnak bért? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

De, csak így nem fogják tudni kivenni a szabadságot, és a törvény szerint nekem két hetet ki kell 

adnom egyben.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Sószobára be van tervezve 150.000 Ft. Civil lakosok látogatják? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Folyamatosan jönnek, és egyre többen igénybe veszik a lakosság részéről is. Egyre jobban terjed a híre 

és jönnek.  

 

Fekete László képviselő: 

Az óvodának mínusz 6 millió Ft a vége.  

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

A tavalyi betervezetten sem mentünk túl, sikerült bent maradni a keretek között.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés az óvoda költségvetéséhez, köszönöm Gabriella, hogy eljöttél. 

 

Drabik Csabáné óvodavezető elhagyja az üléstermet. 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Az anyagban részletesen lehet látni a bevételeket és a kiadásokat. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mezőőri járulékból 1 millió Ft bevétel csak be van tervezve? Tavaly is be volt, és nem fizettek be 1 ft-

ot sem.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Én csak betervezni tudom.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Úgy lett felvéve a harmadik mezőőr, hogy be lesz hajtva a gazdáktól a járulék.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jegyző úr, meg kell próbálni behajtani a gazdáktól a járulékot.  
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Ferenczi Zoltán képviselő: 

Adjunk a gazdáknak egy fél évet, ha nem fizetnek, akkor két mezőőr maradjon.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Akkor két főnek fogja fizetni az állam a bér 50 %-át.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Eredményes a mezőőrség, a pénzbehajtást kell erőltetni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Menjen ki a jövő héten a földtulajdonosoknak a nyomtatvány, melynek a leadási határideje március 

15. legyen. Jegyző úr ezt csináljátok meg.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Kiküldjük, hogy ha nem vallják be a tulajdonukban lévő földterületet, én arról nem tehetek. Már 

kétszer ki lett küldve a nyomtatvány, de a kitöltött bevallás nem jött vissza. Ha nincs beadva bevallás, 

akkor nem tudok mit behajtani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tájékoztatni kell a lakosságot, hogy amennyiben nem járulnak hozzá a mezőőrséghez, az 

önkormányzat nem tudja a jelenlegi formában fenntartani.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Az egyháznak 500.000 Ft támogatást terveztünk be, első lakáshoz jutó támogatást 600.000 Ft-ot, aztán 

be van tervezve a Bursa ösztöndíj, a köztemetés is. A családsegítés a kistérségen belül működik. Az 

idén nincs bölcsődés azért – 367 ezer Ft-tal van kevesebb a tervezettbe.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tavaly még kellett fizetni bölcsődei ellátásra, akkor is, ha nem volt nagydobosi gyerek.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Telefondíj a családsegítésnél 320.000 Ft.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Új vonaluk van, havi 20.000 Ft a költség, és korlátlan minden irányban.  

 

Bódi Elek képviselő: 

2015-ben 100.000 Ft volt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mivel nem volt külön vonaluk, a pontos költség nem állapítható meg, de a tényleges nem 100.000 Ft 

volt. 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Tavaly nem tudtuk külön venni, de most már adott az összeg.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Miért ennyi a könyvtáros megbízási díja? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ennyire adta be Kiss Árpád az igényét, de ez tervezet.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

A temetőgondok bére 10 hónapra van betervezve.  
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Bódi Elek képviselő: 

Nem végzi el a mostani alkalmazott a feladatot? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ott lehet ő is a későbbiekben is, de nem merem csak őt alkalmazni, voltak problémák a munkájával. 

Szeretnék oda egy alkalmazottat felvenni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Az 1,3 millió Ft, amit visszakaptunk januárban a Temetkezési Vállalattól nincs betervezve. Arról volt 

szó, hogy urnafal elkészítésére fordítjuk ezt az összeget. Megkaptuk ezt a pénzt, de nem szerepel a 

költségvetésben.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Betervezzük bevételi és kiadási oldalra is.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Zöldterület kezelésére betervezett összeg mit takar? 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Kovács Gyula bére és a megbízási díja van ott.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Hajtó és kenőanyagra nem kevés van betervezve? Tavaly 2 millió Ft volt.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Felemelhetjük 2 millió Ft-ra de annyival nő a kiadás.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A zöldterület kezelést közmunkában oldjuk meg, elég a betervezett összeg.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

A 22 millió Ft szociális kiadást beszéljük meg, hogy mi legyen benne.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A 22 millió Ft terv, nem mertem mindet beterveztetni. Elméletileg meg kell kapni. Nem javaslom 

mindet szociális kiadásra betervezni, még bizonytalan az összeg. Közmunkában el nem számolható 

tételt is bele lehet tenni. Szerintem célszerű lenni visszahozni a lakásfenntartási támogatást is.   

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

A tavalyi hogy volt? 

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 

Tavaly másabb volt, akkor 2 hónapig volt FHT, és lakásfenntartási támogatás is volt novemberig, 

melyhez az önerőt ebből kellett biztosítani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A lakásfenntartásit vezessük vissza? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Szerintem igen, amelyik településen be van vezetve ott jól működik, de én tűzifára nem adnám. 

 

Fekete László képviselő: 

Szabályoznám, hogy csak villanyra, vízre, gázra és szemétszállításra kérhetné a támogatást. Én 

maximálnám a támogatás összegét, nem adnék csak 4.000 Ft-ot.  
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Kovács Gábor polgármester: 

Beszéltünk a méltányossági ápolási díjról is, jegyző úr nézzétek meg hogy az is, és a lakásfenntartási 

támogatás is hány embert érintene és milyen összegben.  

 

Ildikó dolgozzátok át a tervezetet az itt elhangzottak alapján, és a következő ülésen elfogadjuk. Ha 

valakinek van javaslata, észrevétele a költségvetéshez az szóljon, hogy be tudjuk tervezni. Meddig kell 

elfogadni? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Március 15-ig. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ildikó, ha nektek jó március 3-i ülésre készítsétek el. Ha nincs több kérdés, térjünk át a következő 

napirendre.  

 

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos elhagyja az üléstermet. 

 

 

Tárgy /3.tsp/ A Labdarúgó Sportegyesület beszámolója 

           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Megkérem Vastag Istvánt az egyesület elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját. 

 

Vastag István Labdarúgó Sportegyesület elnöke: 

A nagydobosi labdarúgó egyesület vezetése nevében tisztelttel köszöntöm Önöket. Örülök, 

hogy felkértek arra, hogy beszámoljak az egyesület munkájáról. Az Egyesületnek 42 igazolt 

játékosa van, ebből 22 ifjúsági és 20 felnőtt van.  

2014 őszén mikor megnyertük a bajnokságot polgármester úrnak és a testületnek, és a 

támogatóknak köszönve, egy igen komoly csapatot építettünk fel. A cél az volt, hogy ne 

essünk ki a megye 2-ből. Ez sikerült, de a 2015 tavaszi forduló befejeztével a nyári 

átigazolásnál amit  nem vártunk, különböző okok miatt, amit nem részletezek az egyesülettől 

13 labdarugó távozott. Emiatt a 2015-ös átigazolásnál gyorsan cselekedni kellett. Összeültünk 

a polgármester úr, a jelenlegi alpolgármester úr és jó magam, és úgy döntöttünk, hogy  nem 

hagyjuk, hogy a csapat szétessen. Ezt már egyszer átéltem Bódi Elek képviselő úrral. Akkor 

sem hagytuk, hogy ez bekövetkezzen, mert a megyei labdarúgó szövetség kizárt bennünket, 

de nem a mi hibánkból.  

Polgármester úrnak és a tisztelt képviselő testületnek köszönjük, hogy az anyagi feltételeket 

biztosította, és megköszönve 1-2 külső egyesületnek és 6 régi labdarúgó hozzáállásának, hogy 

itt maradtak és bíztak az egyesület vezetésében. Nagyon nehéz volt, szinte a nulláról kellett 

kezdeni, de azért a vezetés terve megvalósult. Még egyszer megköszönöm a polgármester úr 

segítségét, de szeretném megköszönni azoknak is a munkáját és kitartását, akik elkísérték a 

csapatot akár idegenben, vagy akár itthon biztatták a csapatot.  És mindig volt egy jó szavuk, 

és buzdították a csapatot.  

 

Befejezésül engedjék meg, hogy egy pár gondolatot ejtsek az egyesületet ért jó dolgokról. 

Sikeresen pályáztunk, nyertünk egy 10 millió Ft-os Mercedes kisbuszt. Egy másik pályázaton, 

amelyet úgyszintén megnyertünk, kerítést, lelátót,illetve különböző felszerelések pótlása 

történt meg a pályázatból.  

Még van egy pályázat, amit nem az egyesület, hanem az önkormányzat nyújtott be öltöző 

építésre, de az egyesület vagyonát gyarapítja illetve a községét. E pályázatokkal kapcsolatban 

engedjék meg, hogy megköszönjem az Önök segítségét, mert én úgy gondolom, hogy ha 

Önök ezt a munkát nem segítették volna, akkor a sportvezetés nem tudna ilyen szép 
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eredményekről beszámolni. Nem szeretnék megfeledkezni ennek a munkának egyik 

segítőjéről, egy önkormányzati dolgozóról, Margitics Péterről, és polgármester úrról, akik 

sokat tettek érte, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak.  
 

8 városi csapattal vagyunk egy csoportban. A környéken Szamosszegen, Ópályiban stb. nincs 

labdarúgócsapat. Sajnos érdektelenség van a labdarúgás iránt, de nem csak nálunk, hanem máshol is. 

Akik most a csapatban vannak, reméljük megállják a helyüket ebben az osztályban. Kitartás övezte a 

játékukat, megpróbálták felvenni a harcot a többi csapattal.  

Minden segítséget megköszönök a polgármester úrnak, a képviselő testületnek. Azt kérem, hogy egy 

kicsit próbáljanak emelni a támogatáson, Köszönöm, hogy meghallgattak. Befejezésül a 

sportvezetés nevében kívánok Önöknek jó egészséget és sok sikert a munkájukhoz. 
 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Szeretném megköszönni a szurkolók nevében a csapat munkáját, és reméljük, hogy a későbbiekben is 

tudják támogatni a csapatot. Propagáljuk a hétvégi meccseket.  

 

Vastag István Labdarúgó Sportegyesület elnöke: 

Köszönjük a támogatást, megpróbáljuk továbbvinni a csapatot, megküzdünk a bennmaradásért.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

13 játékos miért ment el? Gondolom elmondták az okát. 

 

Vastag István Labdarúgó Sportegyesület elnöke: 

Nem akarok erre kitérni. Mi ezen túlléptünk, nem akarok bántani senkit sem. Biztos többet ígértek 

nekik, a pénz nagy úr. Mi nem tudtuk megadni a nagyobb összeget, nincs meg az anyagi fedezet. 

Az, hogy milyen személyeskedések voltak, nem szeretnék ezzel foglalkozni. Én, mint sportelnök, 

felmerült bennem hogy távozok, de megbeszéltük, hogy hagyjuk a múltat. Kijelentem, amikor ki 

akartak zárni, azt a kudarcot Bódi Elekkel értük meg, de a csapatot egyben kellett akkor is tartani, és 

most is. A fiatalokat meg kell próbálni itt tartani. Ahol nincs labdarúgás, nincs ami összetartaná a 

fiatalokat.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Hány dobosi van a csapatban? 

 

Vastag István Labdarúgó Sportegyesület elnöke: 

6 a nagy csapatban, az ifiben 8-10.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Egy Mátészalkai cég adott volna pénzt a sportnak, de nem csináltuk meg. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A TAO-s pénz az más, nem kell összekeverni a többi támogatással, más szabályai vannak. A mi 

részünkről el lett készítve tavaly is, az ideit nem tudom hol akadt el.  

 

Vastag István Labdarúgó Sportegyesület elnöke: 

A cég könyvelője részéről is történt egy banki ezzel kapcsolatban.  

Év közben is lehet TAO-ra pályázni. Megköszönöm Margitics Péter segítségét, mindenben 

maximálisan segített, és figyeli a pályázatokat is. TAO-ból csináljuk a kerítést is.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A kerítés kész van már? 

 

Vastag István Labdarúgó Sportegyesület elnöke: 
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Csak ott nincs kész, ahol az építkezés folyik.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az öltöző épületét át kellett volna már adni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Át lett adva, 1,7 millió Ft vissza van tartva, azért amit te kértél.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mikor lesz kész? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mihelyt olyan lesz az idő. Épületgépészetileg miden kész, a külső munkálatok hiányoznak. Ami benne 

volt a pályázatban, az minden készen van.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Miért olyan későn kezdődött el az építkezés? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mond el te Pisti. 

 

Vastag István Labdarúgó Sportegyesület elnöke: 

Együtt ültünk le a kivitelezővel, környezetvédelmi engedélyt kellett várnunk már csak, a többi meg 

volt. Ők már akkor hangoztatták, hogy milyen nagy munkájuk van. Ők akkor azt mondták, hogy 

hívnak, hogy mikor kezdenek, de polgármester hívott, hogy visszaléptek.  

 

30 évig tudtunk öltözni a régi öltözőben. Meg kell várni, míg jó idő lesz, és akkor elvégezni a 

munkákat. Az épületnek még száradni kell, járdát, utat kell csinálni. Nem kell kapkodni. Én csak azt 

mondom, hogy bármi hiba volt, nem kell kapkodni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem a sportegyesületnek kell visszafizetni a 22 millió Ft-ot. Azért kérdeztem az öltöző pályázatra, 

mert nem kapok tájékoztatást. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meg van csinálva, ami vállalva lett a pályázatba. Pluszban van a szennyvíz, a járda kiépítése, ez nem 

volt benne. Erőn felül megcsinálták azt, ami benne volt. Nem ragaszkodok hozzá, hogy minél 

hamarabb birtokba vegyük.  

 

Vastag István Labdarúgó Sportegyesület elnöke: 

Nekem is szívügyem ez a pályázat, de ez úgy valósul meg, hogy nem kell visszafizetni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én lezártnak tekintem a focit. Nekem a lelkiismeretem tiszta.  

A TAO-s pénz ügye így ebben a formában, ahogyan elhangzott nem igaz, volt benne egy baki. Ezt el 

kívántam mondani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Közmunkával kapcsolatban van-e kérdés, felvetés Pitihez, mint közmunkavezetőhöz? 

 

Fekete László képviselő: 

Volt-e már szankció az eltávozásokkal kapcsolatban? 
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Vastag István Labdarúgó Sportegyesület elnöke: 

Három hete vagyok ott. El volt mondva, hogy mihez tartsák magukat. Reggel, és délután aláírják a 

jelenlétit. A létszám szinte teljes. Van javaslatom bizonyos személyekre, akiket el kell küldeni. A 

munkások fát vágnak, gallyat kaparnak a temetőnél, a vízmű körül is rendbe tették a területet. A most 

bent lévők közül 15 fő van beiskolázva. A dücskőt hasogatják a sertéstelepen, hogy hasznosítható 

legyen a kazánban. Vannak olyan emberek, akikkel nem lehet bírni, de azokkal nem foglalkozunk a 

későbbiekben. Megpróbáljuk a munkát jól megszervezni. A későbbiekben remélem körültekintőbbek 

leszünk az alkalmazás során. Mindenkinek megpróbálunk munkát adni a tavasz kezdetével. A kettős 

életet meg kell szüntetni, az nem megy, hogy itt is dolgozik és máshol is.    

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés Vastag Istvánhoz, megköszönjük a beszámolót a fociról, és a 

közmunkáról. 

 

Vastag István a Labdarúgó Sportegyesület elnöke elhagyja az üléstermet.  

 

Tárgy /4.tsp/ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban foglalkoztatott gondozónők kérelme 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban résztvevő gondozónők adtak be kérelmet, az önkormányzat 

minden évben hozzájárul a juttatásukhoz. Van-e kérdés hozzászólás? Milyen összeget javasoltok? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Tavaly 4.500 ft-ot adtunk. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én javasolnám a 12.000 Ft/fő összeget. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részvevő gondozónőknek  

12.000Ft/fő/hó összeget adjunk, kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

12/2016. (II. 15.)  KT. számú határozata 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról 

 

A képviselő testület  

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban résztvevő gondozónőknek 2016. évre is 

vállalja a megbízási díját 12.000.-Ft/hó/fő összegben.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Tárgy /5.tsp/ A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény i Társulás  

                     módosított Társulási Megállapodásának elfogadása 

                     Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 
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Kovács Gábor polgármester: 

Az előterjesztési anyaghoz van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Amennyiben nincs, 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 

13/2016. (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 megállapodását a határozat 1.  melléklete, a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat 2.  melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2.) A társulási megállapodás hatálybalépésének időpontja: az utolsó jóváhagyó 

testületi határozat dátuma. 

 

3.) F e l h a t a l m a z z a Kovács Gábor polgármestert a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.  

  

 

Határidő: 2016. február 29. 

Felelős:  Kovács Gábor polgármester 

 
 

 

Kovács Gábor          Dr. Horváth László 

polgármester          jegyző 
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1. melléklet 

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás  

Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

Társult önkormányzati 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 

 

A Társulási Megállapodás 2. pontjában 107054 funkciószámú családsegítés 

alaptevékenység törlésre kerül. 

 

A Társulási Megállapodás 2. pontjában „Támogató Szolgálat” kormányzati funkció 

megnevezés helyébe a”Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére” 

megnevezés lép.  

 

A Társulási Megállapodás 2. pontjában a „Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson” 

kormányzati funkció megnevezés helyébe a „Hajléktalanok átmeneti ellátása” lép.  

 

A Társulási Megállapodás 2. pontjában „Gyermekjóléti szolgáltatások” 

alaptevékenység megnevezés helyébe a „ Család és gyermekjóléti szolgáltatások” 

szöveg lép. 

 

A Társulási Megállapodás 2. pontjában a Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

alaptevékenység az alábbi mondattal egészül ki:  

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.  

 

A Társulási Megállapodás 2. pontja  a 104043 funkciószámú Család és gyermekjóléti 

központ megnevezésű alaptevékenységgel egészül ki. 
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A Társulási Megállapodás 2 pontjában a Család és gyermekjóléti szolgálat 

alaptevékenységből törlésre, a család és gyermekjóléti központ alaptevékenységhez 

beépítésre kerül az alábbi szövegrész: 

„A társulás keretében működtetett család- és gyermekjóléti központ a Gyvt. 40/A. §-

ában meghatározott feladatokat látja el. 

  

Család- és gyermekjóléti központ ellátási területe: 

- Fábiánháza 

- Fülpösdaróc 

- Géberjén 

- Györtelek 

- Hodász 

- Jármi 

- Kántorjánosi 

- Kocsord 

- Mátészalka 

- Mérk 

- Nagydobos 

- Nagyecsed 

- Nyírcsaholy 

- Nyírkáta 

- Nyírmeggyes 

- Nyírparasznya 

- Ópályi 

- Ökörifülpös 

- Őr 

- Papos 

- Rápolt 

- Szamoskér 

- Szamosszeg 

- Tiborszállás 

- Vaja 

- Vállaj 

települések közigazgatási területe.  

 

A Társulási Megállapodás 2. pontjában a „ gyermekek átmeneti gondozása” 

megnevezés helyébe a „gyermekek átmeneti ellátása” megnevezés lép. 

 

A Társulási Megállapodás 2. pontjában a „104030 Bölcsőde ellátás” kormányzati 

funkció helyébe a „104031 Gyermekek bölcsőde ellátása” kormányzati funkció lép. 

 

A Társulási Megállapodás 3. d.) pontjában az ellátottak számára nyitva álló helyiségek 

szövegrész alatt a „Családsegítés” szöveg helyébe „ család és gyermekjóléti 

szolgálat”szöveg lép, a gyermekjóléti szolgálat területi irodái törlésre kerülnek. 
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Záró rendelkezések 

 

A Megállapodás módosítása a legutolsó jóváhagyó önkormányzat képviselő-testület 

döntésének időpontjában lép hatályba.  

 

Hanusi Péter 

Polgármester 

 Kovács Csaba  

polgármester 

 Máténé Vincze Andrea    

             polgármester 

Mátészalka  Fülpösdaróc  Géberjén 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

 

Halmi József polgármester  Nagy János polgármester  Györfiné Papp Judit 

polgármester 

Györtelek  Hodász  Jármi 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

 

Dr. Péter Zoltán 

polgármester 

 Dr. Barkaszi Sándor 

polgármester 

 Kovács Gábor 

polgármester 

Kántorjánosi  Kocsord  Nagydobos 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

 

 

 

 

 

Mihálku Attila polgármester  Lakatos Sándor Attila  

polgármester 

 Szőkéné Vadon Edit 

polgármester 

Nyírcsaholy  Nyírkáta  Nyírmeggyes 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

 

 

Szabó János polgármester  Erdélyi Miklós polgármester  Szabó Béla polgármester 

Nyírparasznya  Ópályi  Ököritófülpös 

     

PH.  PH.  PH: 
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Hódi Miklós polgármester  Illés Béla polgármester  Petri István polgármester 

Őr  Papos  Rápolt 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

 

Teremi László polgármester  Gergely Lajos polgármester  Tisza Sándor 

polgármester 

Szamoskér  Szamosszeg  Vaja 

     

PH.  PH.  PH. 

 

 

 

Gyarmati Endre polgármester  Müller Istvánné polgármester  Kovács Lajos 

polgármester 

Fábiánháza  Mérk  Nagyecsed 

     

PH.  PH.  PH. 

 

 

Tulbura Gábor  polgármester  Vilmos István  polgármester 

Tiborszállás  Vállaj 

   

PH.  PH. 
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2. melléklet 

 

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: 
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107051:
  
Szociális étkeztetés  

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 

-          Szamosszeg települések közigazgatási területe. 
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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 

- 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  
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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. 

 

Család- és gyermekjóléti központ ellátási területe: 

- Fábiánháza 

- Fülpösdaróc 

- Géberjén 

- Györtelek 

- Hodász 

- Jármi 

- Kántorjánosi 

- Kocsord 

- Mátészalka 

- Mérk 

- Nagydobos 
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- Nagyecsed 

- Nyírcsaholy 

- Nyírkáta 

- Nyírmeggyes 

- Nyírparasznya 

- Ópályi 

- Ökörifülpös 

- 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 

(1) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, 

szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. 

(2)
 
A bölcsőde az (1) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek 

nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátásban az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti 

gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt.
 
 

Ellátási terület:  

- Mátészalka 

- Fülpösdaróc 

- Géberjén 

- Győrtelek 

- Jármi 

- Kocsord 

- Nagydobos 

- Nyírcsaholy 

- Nyírkáta 

- Nyírmeggyes 

- Nyírparasznya 

- Ópályi 

- Szamoskér 

- Ököritófülpös 

- Papos 

- Rápolt 
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települések közigazgatási területe 

 

 :
 
 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások:  

A Bölcsőde, ha alapfeladatát nem veszélyezteti és van rá szabad kapacitása külön 

szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet, játszócsoportot és házi gondozói 

szolgálatot 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 

 

104035  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

 

104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

 :
 
 Munkahelyi étkeztetés, 

 :
  
Egyéb vendéglátás
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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:  

 

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 L.u. 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 Örs u. 6. 

Központi Orvosi Ügyeleti Rendelő: Mátészalka, Kórház u. 2-4 

Gyermekorvosi Rendelő: Mátészalka, Kölcsey u. 2. 

 

Anya- és Gyermekvédelem, Védőnői Szolgálat, Egészségház: Mátészalka, Puskin u. 2. 

Orvosi Rendelő: Mátészalka, Petőfi tér 14. 

 

Az ellátottak számára nyitva álló helyiségek: 

Étkeztetés: Mátészalka, Szalkai L. u. 2/a. 

 

Házi segítségnyújtás:  Mátészalka, Szalkai L. u. 2/a. 

                                   Jármi (4337 Jármi, Kölcsey u.14.) 

                                     Kocsord  (4751  Kocsord,  Rákóczi  u.2/a.)  

                                     Nagydobos (4823 Nagydobos, Fő u.129.) 

                                     Nyírcsaholy (4356 Nyírcsaholy, Kossuth u.3.) 

                                     Nyírmeggyes (4722. Nyírmeggyes, Rákóczi u.17.) 

                                     Szamoskér(4721 Szamoskér, Kossuth u.161.) 

Család és gyermekjóléti szolgálat: 
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              Mátészalka, Szalkai L. u. 2/a.  

                                     Jármi, Kölcsey u. 14.                                                                         

                                     Nagydobos, Fő u. 135. 

                          Nyírkáta,  Kossuth u. 23.  

                                     Nyírmeggyes, Rákóczi u.17. 

                                     Nyírcsaholy, Hunyadi u.6 

     Papos, István király u. 4. 

Támogató szolgáltatás: Mátészalka, Szalkay L. u. 2/a. 

 

Területi irodái: 

                                       

Család és gyermekjóléti központ: Mátészalka, Szalkay L. u. 2/a. 

Helyettes szülő: Mátészalka, Szalkai L. u. 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.  

 

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 u.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 
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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. 

 

- 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 
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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. 
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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 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.  

 



31 

 

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: 

 

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  

10700402-68270564-51100005 számú számlájára, amely köteles azzal minden 
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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 

- a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi 

hozzájárulás teljesítésé vállalja. 
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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 végével- december 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 a naptári év utolsó napjával súlyos szerződésszegés 

indokával a jelen megállapodás hatálya alól kizárhatja azt a települési önkormányzatot, 

amely képviselő-testülete a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt 

felhívásra sem tesz eleget a megadott határidőre. Súlyos szerződésszegésnek minősül: 

- pénzügyi hozzájárulás meg nem fizetése 

- pénzügyi teljesítés esedékességétől számított 60/90 napot meghaladó késedelem 

- a megállapodásban foglalt döntési kötelezettségének nem tesz eleget 

- a társulási megállapodás 7.g.) pontjának be nem tartása 

 

Megszűnés:  

   A társulás megszűnik:  

- ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul, 

- ha társulás tagjai többséggel azt elhatározzák, 

- bíróság jogerős döntésével, 
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- 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. 

 

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.  

 

6 / 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, 2015. december  hó 21. nap. 

 

 

 

A társulási megállapodást a tag önkormányzatok jóváhagyták:  

 

 

 

 

Hanusi Péter 

Polgármester 

 Kovács Csaba polgármester  Máténé Vincze Andrea    

polgármester 

Mátészalka  Fülpösdaróc  Géberjén 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

 

 

Halmi József  polgármester  Nagy János  polgármester  Györfiné Papp Judit 
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polgármester 

Györtelek  Hodász  Jármi 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

 

Dr. Péter Zoltán 

polgármester 

 Dr. Barkaszi Sándor 

polgármester 

 Kovács Gábor 

polgármester 

Kántorjánosi  Kocsord  Nagydobos 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

 

 

Gergely János alpolgármester  Lakatos Sándor Attila  

polgármester 

 Szőkéné Vadon Edit 

polgármester 

Nyírcsaholy  Nyírkáta  Nyírmeggyes 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

 

 

Szabó János   polgármester  Erdélyi Miklós polgármester  Szabó Béla   polgármester 

Nyírparasznya  Ópályi  Ököritófülpös 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

 

 

Hódi Miklós  polgármester  Illés Béla     polgármester  Petri István    polgármester 

Őr  Papos  Rápolt 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

 

Teremi László polgármester  Gergely Lajos polgármester  Tisza Sándor 

polgármester 

Szamoskér  Szamosszeg  Vaja 

     

PH.  PH.  PH. 
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Gyarmati Endre polgármester  Müller Istvánné polgármester  Kovács Lajos 

polgármester 

Fábiánháza  Mérk  Nagyecsed 

     

PH.  PH.  PH. 

 

 

Tulbura Gábor  polgármester  Vilmos István  polgármester 

Tiborszállás  Vállaj 

   

PH.  PH. 

Függelék 

A Társulás tagjainak neve, székhelye: 

- Mátészalka város Önkormányzat Képviselő-testülete (4700 Mátészalka, Hősök 

tere 9.) 

- Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4354 Fábiánháza, 

Kossuth Lajos u. 19.) 

- Fülpösdaróc község Önkormányzat Képviselő-testülete (4753 Fülpösdaróc, Fő 

u.48.) 

- Géberjén község Önkormányzat Képviselő-testülete (4754 Géberjén, Móricz 

Zs. u. 30/a. ) 

- Győrtelek község Önkormányzat Képviselő-testülete (4752 Győrtelek, Kossuth 

u.19. ) 

- Hodász nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (4334 Hodász, Petőfi 

u.6. ) 

- Kántorjánosi község Önkormányzat Képviselő-testülete (4335 Kántorjánosi, 

Kossuth u.14. ) 

- Jármi község Önkormányzat Képviselő-testülete (4337 Jármi, Kölcsey u.14.) 

- Kocsord község Önkormányzat Képviselő-testülete (4751 Kocsord, Szent 

István u.13.)  

- Mérk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4352 Mérk, Hunyadi u. 45.) 

- Nagydobos község Önkormányzat Képviselő-testülete (4823 Nagydobos, Fő 

u.129.) 

- Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete ( 4355 Nagyecsed, 

Rákóczi F. u. 14.) 

- Nyírcsaholy község Önkormányzat Képviselő-testülete (4356 Nyírcsaholy, 

Szabadság u.1.) 

- Nyírkáta község Önkormányzat Képviselő-testülete (4333 Nyírkáta, Kossuth L. 

u.13.) 

- Nyírmeggyes község Önkormányzat Képviselő-testülete (4722. Nyírmeggyes, 

Petőfi u.6. ) 

- Nyírparasznya község Önkormányzat Képviselő-testülete (4822 Nyírparasznya, 

Szabadság u.23. ) 
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- Ópályi község Önkormányzat Képviselő-testülete (4821 Ópályi, Rajk László 

u.4.) 

- Szamoskér község Önkormányzat Képviselő-testülete (4721 Szamoskér, 

Kossuth u.161.) 

- Szamosszeg község Önkormányzat Képviselő-testülete (4824 Szamosszeg, 

Bercsényi u.6.)  

- Ököritófülpös község Önkormányzat Képviselő-testülete (4755 Ököritófülpös, 

Kossuth u.108. ) 

- Őr község Önkormányzat Képviselő-testülete (4336 Őr, Kossuth u.2) 

- Papos község Önkormányzat Képviselő-testülete (4338 Papos, István király 

u.2.) 

- Rápolt község Önkormányzat Képviselő-testülete (4756 Rápolt, Főtér 12. ) 

- Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület (4353 Tiborszállás, 

Dózsa út 17.) 

- Vaja város Önkormányzat Képviselő-testülete (4562 Vaja, Damjanich u.71. )  

- Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4351 Vállaj, Szabadság tér 

6.) 

 

A Társulás tagjainak képviselője és a Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2015. 

január 1.-ei állapot):  

 

TELEPÜLÉS NEVE  KÉPVISELŐ SZEMÉLY 

NEVE 

LAKOSSÁGSZÁMA 

Mátészalka város Hanusi Péter polgármester 17 303 fő 

Fábiánháza község Gyarmati Endre polgármester 1866 fő 

Fülpösdaróc község Kovács Csaba polgármester 357 fő 

Géberjén község  Máténé Vincze Andrea 

polgármester 

530 fő 

Győrtelek község Halmi József polgármester 1743 fő 

Hodász község Nagy János polgármester 3410 fő 

Jármi község Györfiné Papp Judit 

polgármester 

1311 fő 

Kántorjánosi község Dr. Péter Csaba 

 Polgármester 

2198 fő 

Kocsord község Dr. Barkaszi Sándor 

polgármester 

3018 fő 

Mérk Község Müller Istvánné polgármester 2260 fő 

Nagydobos község  Kovács Gábor polgármester 2225 fő 

Nagyecsed Város Kovács Lajos polgármester 6665 fő  

Nyírcsaholy község Gergely János alpolgármester 2324 fő 

Nyírkáta község   Lakatos Sándor Attila                      

polgármester 

2105 fő 

Nyírmeggyes község  Szőkéné Vadon Edit 

polgármester 

2707 fő 

Nyírparasznya község Szabó János polgármester 988 fő 

Ópályi község  Erdélyi Miklós polgármester 3163 fő 
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Ököritófülpös község Szabó Béla polgármester 1881 fő 

Őr község Hódi Miklós polgármester 1482 fő 

Papos község Illés Béla polgármester 861 fő 

Rápolt község Petri István polgármester 158 fő 

Szamoskér község  Teremi László polgármester 437 fő 

Szamosszeg község  Gergely Lajos polgármester 1989 fő 

Tiborszállás község  Tulbura Gábor polgármester 1056 fő 

Vaja város  Tisza Sándor polgármester 3706 fő 

Vállaj község Vilmos István polgármester 1207 fő 

 

A lakosságszám adatokat a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása nem 

jelenti a jelen társulási megállapodás módosítását.  

 

 
 

 

Tárgy /6.tsp/ Szociális rendelet módosítása 

                      Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Próbáltam a korábbi beszélgetések alapján módosítani a rendeletet. A lakásfenntartási támogatást 

belevontam. Ez fogja a szociális ellátásra kapott pénz nagy részét elvinni. A feltételeit kellene 

megbeszélni., meghatározni.  A másik részben a méltányossági ápolási díj szerepel. A jövedelem 

korlátot az önkormányzat teherbíró képességén múlik.  

 

Ferenczi Zoltán  képviselő: 

A törvény is szabályozza ezt.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Az önkormányzat hatáskörébe tartozik a jövedelemkorlát meghatározása.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Itt is kalkulálni kell, hogy mennyit tudunk adni havonta.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az ápolási díjhoz is kell az orvosi papír is, vannak előírások, amit be kell tartani. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A lakásfenntartási támogatást bele kell venni a rendeletbe.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Benne van lakhatási támogatásként. Javaslom, hogy a következő ülésen döntsünk a rendeletről, addig 

mindenki nézze át, és akkor majd véglegesítjük. 

 

 

Tárgy /7..tsp/ A Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása  

                       Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

  

Kovács Gábor polgármester: 

A rendelettervezetet mindenki megkapta. Módosítani kell, mivel már 60 és 80 literes kukákba is lehet 

a szemetet gyűjteni, ezeket is kiürítik. Az egyedülállóak, a nyugdíjasok biztosan igényelnék a kisebb 

űrtartalmú edényeket, hiszen ennek az ürítési díja is kevesebb.  
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Jegyző úr mennyi idő kell felmérni, hogy ki igényel kisebb kukát? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Gyuszival felmérjük, szerintem pár nap alatt meg van.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Rendben, mérjétek fel.  

 

Aki egyért a hulladékgazdálkodási rendelet módosításával, kérem szavazzon. 

 

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

alkotta: 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

1/2016. (II.15.)  KT. számú rendelete 

 

önkormányzati rendelete 

A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló  

23/ 2013 . (XI.06.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

    

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.évi 

CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdés c) és d) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a köztisztaságról szóló 23/ 2013 . (XI.06.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„6.§ (3) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállításra való 

átadása céljára olyan szabványos gyűjtőtartályt köteles használni, amely a közszolgáltató által 

rendszeresített célgépbe beüríthető, és azzal elszállítható.  

(3/a) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos kérelmére a szabványos 

gyűjtőtartályokból legalább egyet az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani a kérelem 

kézhezvételétől számított 5 napon belül. Az ingatlantulajdonos vagy megbízottja a 

gyűjtőtartály átvételét aláírásával köteles igazolni. 

(3/b) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtéséhez a természetes személy ingatlanhasználó 

választása szerint az alábbi szabványos gyűjtőedényekből legalább egyet köteles biztosítani: 

a) 60 literes, 

b) 80 literes, 

c) 120 literes 

 

(3/c) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtéséhez a nem természetes személy 

ingatlanhasználó választása szerint az alábbi szabványos gyűjtőedényekből legalább egyet 

köteles biztosítani 

d) 120 literes, 

e) 1100 literes. 

 

(3/d) A közszolgáltató a (3/b) bekezdés a) pontjában meghatározott űrmértékű szabványos 

gyűjtőedényt csak annak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes 
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személynek köteles biztosítani, aki e tényt az önkormányzat által kiadott igazolással a 

rendeletben foglaltak szerint igazolja. 

(3/e) Az ingatlanhasználó által választott, a rendelet szerinti szabványos gyűjtőedényzet az 

ingatlanhasználó tulajdonát képezi, annak beszerzéséről saját maga köteles gondoskodni. 

(3/f) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak írásban 3 nappal korábban bejelenteni, 

ha ingatlanán a kötelező közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék mennyiségét 

jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a 

közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a települési szilárd hulladék megfelelő 

gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőtartályt, vagy a 

hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt bocsát a tulajdonos rendelkezésére.”  

2. § 

A R. a következő 6/A §-sal egészül ki: 

„6/A § (1) A Képviselő-testület a lakóingatlanukat életvitelszerűen és egyedül használó, 

természetes személy ingatlanhasználók részére e tény bizonyítására vonatkozó igazolás (a 

továbbiakban: igazolás) kiállításával kapcsolatos hatáskörét átruházza a jegyzőre. 

 (2) Az igazolás kiállításával kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásait kell alkalmazni.  

(3) Az igazolás kiállítására vonatkozó kérelmet írásban a Nagydobosi Polgármesteri 

Hivatalhoz kell benyújtani.  

 (4) Az életvitelszerűen egyedül élés igazolására irányuló kérelemhez csatolni kell a 

kérelmező adott ingatlanra vonatkozó lakcímkártyájának másolatát.  

(5) A kérelemben a kérelmező büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozatot tesz arra 

vonatkozóan, hogy a kérelmezett ingatlanban életvitelszerűen és egyedül él. 

(6) A jegyző az igazolás kiállításával kapcsolatos eljárásban hivatalból megkeresi az érintett 

ingatlanra vonatkozóan bejelentett lakcímmel rendelkezőkről történő adatszolgáltatásra a 

lakcímnyilvántartó szervet.  

 (7) Az igazolásnak tartalmaznia kell: 

a) a természetes személy ingatlanhasználó nevét, természetes személyazonosító adatait és 

bejelentett lakcímét,  

b) a kérelmezett ingatlan adatait.   

(8) Amennyiben az igazolás kiadására vonatkozó feltételekben változás következik be, az 

ingatlanhasználó köteles azt írásban bejelenteni.  

(9) Az, aki a (8) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét elmulasztja, köteles a 

közszolgáltató részére visszamenőleg a 60 literes és az igazolási kérelem benyújtásakor 

használt gyűjtőedényzet közötti közszolgáltatási díjkülönbözetét kamattal növelten egy 

összegben megfizetni.”  

3. § 

Ez a rendelet 2016. február 05-én lép hatályba. 

 

Nagydobos, 2016.02.05.  

 

 

 

          Kovács Gábor       Dr. Horváth László 

           polgármester                  jegyző   
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I N D O K O L Á S 

A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló  

23/ 2013 . (XI.06.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

rendelet-tervezetéhez 

Nagydobos Község Képviselő-testületének 23/ 2013 . (XI.06.) önkormányzati rendelete szól a  

települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról.  
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 7. §. alapján:  

„7. § (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a 

közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző 

űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. 

(1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű 

gyűjtőedény közül - az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel - 

a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény 

választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, 

b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 

ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, 

amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. 

(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az 

esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 

használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére 

bizonyítja. 

(1c) A közszolgáltató által felajánlott mindkét gyűjtőedény űrmértéke abban az esetben 

haladhatja meg az (1a) bekezdés szerinti űrmértéket, ha a közszolgáltató által felajánlott 

gyűjtőedény egyedi azonosító jellel rendelkezik, és az adott ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény 

ürítésének tényét az azon elhelyezett egyedi azonosító jel alapján az ürítéskor elektronikus 

úton rögzíti. 

(2) A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, 

hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék 

mennyiségéhez, figyelembe véve 

a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét, 

b) az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, valamint 

c) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szállítási gyakoriságot” 

Ez alapján bármely természetes személy ingatlanhasználó lecserélheti a gyűjtőedényét 80 

literesre és ennek megtörténte után kérheti, hogy a szolgáltató –esetünkben az Észak-alföldi 

Környezetgazdálkodási Kft- ezt a rendszerében is vezesse át. Az egyedül élő természetes 

személyek 60 literes gyűjtőedényt is használhatnak, de csak ha rendelkeznek ehhez 

önkormányzati igazolással.  

A kisebb edényekért kevesebb szolgáltatási díjat kell majd fizetni, de a szolgáltató helyszíni 

ellenőrzés keretében megvizsgálja majd, hogy az ingatlanok vonatkozásában valóban a 

kevesebb űrtartalmú edényeket használják-e.  

Feladataink:  

- az önkormányzatnak 

1. át kell vezetni a rendeletén, hogy 60 illetve 80 literes edények is használhatók, 

szabályozni kell az igazolás kiadásának rendjét egyedülálló természetes személy 

esetén.  

- az ingatlantulajdonosoknak:  
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1. beszerezni a 60 ill. 80 literes gyűjtőedényt-ha azt kívánják használni 

2. egyedül álló természetes személy 60 literes gyűjtőedény használata esetén be kell 

szereznie az önkormányzat igazolását 

3. a közszolgáltató felé bejelenteni a gyűjtőedény változást, annak beszerzését számlával 

igazolni.   

 

 

Részletes indokolás:  

 

1.§-hoz 

 

Rögzíti, hogy 60 illetve 80 literes edények is használhatók, azok feltételit.  

2.§-hoz 

Szabályozza az igazolás kiadásának rendjét egyedülálló természetes személy esetén.  

 

3.§-hoz 

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy /8.tsp/ Somogyi Sándor beadványa 

                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Somogyi Sándor adott be kérelmet, hadisírt szeretne gondozni, ehhez kéri az önkormányzat 

hozzájárulását. A beadvány mellékleteként becsatolt képen lehet látni, hogy melyik sírról van szó. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A régi református temetőben van ez a sír, szerintem nincs akadálya annak, hogy gondozza. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jegyző úr, tájékoztatni kell Somogyi Sándort, hogy a református egyházzal vegye fel a kapcsolatot ez 

ügyben.  

 

Aki egyetért azzal, hogy a kérelmező a hadisírt gondozza, kérem szavazzon.  

 

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

hozta: 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

14/2016. (II.15.)  KT. számú határozata 

 

Somogyi Sándor kérelméről 

 

A képviselő testület 

 

   Hozzájárul Somogyi Sándor kérelméhez a sír gondozás ügyében. 

   Javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot a Református Egyházzal. 
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Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Tárgy /9.tsp/ A Nemzetiségi Önkormányzat beadványa 

                     Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megkérem Váradi Antalt a kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy pár szóban mondja el, amit a 

beadványában megfogalmaztak.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Röviden és tömören, ami le van írva,azt meg szeretnénk valósítani azokat a terveket.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mennyit szeretnétek kapni? 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Amennyit mi kapunk normatívát, annyit kérünk az önkormányzattól. 

 

Fekete László képviselő: 

Nem lenne akkor több kéregetés? 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Nem. Ha megadjátok azt az összeget, nem kérünk többet. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Csak arra használhatnátok fel a pénzt, amire mi adnánk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ti azt szeretnétek, ha például adnánk 200.000 Ft-ot, átutalnánk, és arra költitek, amire akarjátok.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha adunk, had szóljunk már bele, hogy mire adunk.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Le van tételesen írva, hogy mit szeretnénk megvalósítani. Az első év nagyon felelőtlenül ment el, azért 

csináltuk meg a költségvetést.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

200.000 Ft-ot adnánk, ennyit sem adtunk a korábbi években. Ha látjuk, hogy mire ment el, nem 

zárkózunk el a későbbi években a több támogatástól. De látni szeretnénk, hogy mire költitek, és ha 

csináltok egy rendezvényt, a költség felét ti álljátok, és számlával igazoljátok az összeget, akkor igen 

támogatjuk a költség felével. Értelmes dolgokat támogatunk.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Habzsi-dőzsire nem akarunk költeni, focitornát szeretnénk szervezni, vagy ilyeneket.  

 

Fekete László képviselő: 

Én ezt nem támogatnám. Szórakozást nem. Például iskolakezdéskor támogassátok a kisebbséget. 

Ilyenekben kell gondolkodni.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 
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Tisztasági programot tervezünk- meszelést. Megnéznénk a védőnővel, hogy melyik lakásoknál lenne 

szükséges, és megcsinálnánk a meszelést. Meg kell tennem az első lépéseket. Igazgatónővel 

beszéltem, van olyan család, hogy nyolcan élnek egy szobában, és sajnos többen tetűsek a kisebbség 

közül. Kimeszelünk, de álljanak ők is oda, tartsák be a tisztaságot, ha nem elvitetjük a gyereket.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Tetűpor- évek óta várok rá, hogy a kisebbségi önkormányzat mikor fog venni, ezt is lehetne a 

normatívából, vagy az óvodában a gyerekek 90 %-a roma, vegyetek meg két karton banánt, és 

osszátok szét a gyerekeknek, ezt is lehetne számlával fedezni. Ilyenekben kellene gondolkodni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az irodátokat sem tudtátok kifesteni. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Három évre tervezünk, a meszelést szeretnénk megcsinálni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Mi egy évre tervezünk. Jön a gyermek nap is, erre is lehetne gondolni. Tudnátok mire költeni, de ne 

meszeljetek, másban kell gondolkodni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Van 200 lakás a kisebbségnek, ezt kimeszelni sok pénz, nem tudnátok igazságot tenni, hogy kinél 

csináljátok meg a meszelést.  

Azt kellene megbeszélni, hogy mennyit és milyen formában adjuk a kisebbségnek a támogatást.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Mi lenne jó, hogy milyen irányba menjünk? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

El kell érni azt, hogy mindenki tartson rendet maga körül. Ha ez megvalósul, akkor meg lehet nézni, 

hogy melyik családokon kellene segíteni. Meg kell azt is nézni, hogy ki műveli meg a kertet. Ezekre 

oda kell figyelni.  

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Akkor mit csináljak? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amit mondtam, az egy filléretekbe sem kerül. Ha ez működik, akkor lehet hogy a meszelést is 

támogatni fogjuk.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Rá kell venni őket, hogy betartsák az alapvető higiéniát és aki hajlandó magáért tenni, akkor ott egy 

meszelést is meg lehet valósítani.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Fejben kell rendet tenni. Amennyit a Magyar Államtól kaptok, mindenben elől kellene járnotok. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Kenyeret akarok osztani, de nem mindenkinek, csak a nagycsaládosoknak, mert nem kapok elég 

kenyeret. De nem tudom, hogy jó lenne-e. 

 

Fekete László képviselő: 

Azt kell elérni, hogy ne legyen tetű.  

 

Kovács Gábor polgármester: 
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Tetűport kell venni, és együttműködve az iskolával, óvodával az érintett gyerekeknek a szert oda kell 

adni.  

 

Azt beszéljük meg, mennyit adunk és mire. Amit mi adunk azzal felénk el kell számolni. Éves szinten 

200.000 Ft-ot javaslok, de ennyit még eddig soha nem adott támogatásként a kisebbségnek az 

önkormányzat. Ha látjuk, hogy működött, akkor jó. Nem egyszerre adnánk ezt az összeget. Például, ha 

tetűport vesztek 120.000 Ft-ért, melyről számla van, akkor a felét, 60.000 Ft-ot átutaltunk nektek. 

Szóljatok, milyen célra és mit szeretnétek venni, hogy tudjuk mire adjuk a támogatást. Értelmes 

dolgokat támogatunk.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

50.000 Ft-ot még tartalékba lehet helyezni a 200.000 Ft felett, és ha jól működik, akkor még tudnánk 

adni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

200.000 Ft-ot adunk, ha működik, akkor lehet, hogy fog többet adni az önkormányzat.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A számlát úgy hozzátok, hogy ha 100.000 Ft-ról hoztok számlát, akkor 50.000 Ft-ot adunk. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke: 

Jó, így rendben van. Nyomtatót fogunk kapni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megoldjuk a héten.  

Amennyiben nincs több kérdés, köszönöm, hogy eljöttél Anti. 

 

Váradi Antal CNÖ elnöke elhagyja az üléstermet.  

 

Tárgy /10.tsp/ Dr. Garamvölgyi Imre és Dr. Hiriczkó Julianna kérelme 

                        Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 
 

Kovács Gábor polgármester: 

Doktor úr és a fogorvos nő adott be kérelmet, hogy 2016-tól adjunk mentességet részükre az iparűzési 

adó megfizetése alól. Nagyon régóta praxizál már Nagydoboson doktor úr, a törvény lehetőséget ad a 

mentességre. Szerintem nincs ennek akadálya. Mi a véleményetek ezzel kapcsolatban? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Mennyi adót fizet doktor úr? 100.000 Ft-ot? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, kb. ilyen összeget. 

 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy körzeti orvosnak, és a 

fogorvosnőnek az iparűzési adó megfizetése alól mentességet adjunk, kérem szavazzon.  

 

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

hozta: 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

15/2016. (II.15.)  KT. számú határozata 

 

Dr. Garamvölgyi Imre és Dr. Hiriczkó Julianna kérelméről 
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A képviselő testület 

 

Engedélyezi Dr. Garamvölgyi Imre háziorvos és Dr. Hiriczkó Julianna 

fogorvos részére a helyi iparűzési adó alóli mentességet. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos 

teendőket tegyék meg.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Tárgy /11.tsp/ Egyebek 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az Ecsediláp Vízgazdálkodási Társulás keresett meg azzal, hogy a náluk foglalkoztatott 

közmunkásoknak a szakképzési hozzájárulását az önkormányzat vállalja át.  Minden évben 

foglalkoztatnak Nagydobosról dolgozókat, 5-7 főt.  

Ez a korábbi években is így volt.  

Én javaslom, hogy maximum 5 fő Nagydobosi lakosnak vállalja át az önkormányzat a járulékot.   

Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

16/2016. (II.15.)  KT. számú határozata 

 

Közmunkaprogram költségeinek átvállalásáról 

 

A képviselő testület 

 

Az Ecsediláp-Krasznabalparti Vízgazdálkodási Társulat által közmunkaprogram 

keretében foglalkoztatott 7 fő Nagydobosi munkavállalónak a Munkaügyi 

Központnál nem elszámolható költségekből az önkormányzatra eső részét 

átvállalja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Kovás Gábor polgármester: 

Van-e még az egyebekben kérdés, hozzászólás? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Az előző ülésen egy támogatási kérelemmel kapcsolatban a kérelmező leírta, hogy kevés a jövedelmük 

és a volt férj nem fizet gyermektartást. Királyné megkért arra, hogy mondjam el a testületi ülésen, 

hogy nem kell a fiának fizetnie gyermektartást. Erre megkért, ezért mondtam el.  

 

Lakásotthon, amelyik Pálffy Lászlóval szemben van, van-e rá ott lehetőség, hogy fedett árok legyen, 

mivel nem tudnak az épület előtt parkolni, és bent az udvaron nem parkolhatnak.  
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Kovács Gábor polgármester: 

Megnézzük, de a közút engedélye nélkül nem tudjuk megcsinálni.  

 

Fekete László képviselő: 

Fedjük be, nem lesz azzal gond.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jó, rendben befedjük.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Védőnő Jutkának tavaly beszéltük, hogy elismerjük a munkáját, hiszen 20 éve védőnő Nagydoboson. 

Javaslom, hogy adjunk díjat a munkája elismeréseként.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Egészségügyi dolgozók napja lesz, Az ÁNTSZ vezetőjével is beszéltem, Jutka kiemelkedően magas 

rákszűrést végzett a településen, és ehhez a feladathoz nem kapnak semmilyen pluszjuttatást. El lehet 

gondolkodni a jutalmazáson.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én egyetértek vele, Jutka közmegbecsülésnek örvend, mindenki tiszteli, elismeri. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én megkérdezem, hogy milyen megyei elismerésre lehet felterjeszteni, de ha nem akkor mi is 

elismerhetjük a munkáját. Következő ülésen elmondom a lehetőségeket és akkor megbeszéljük ezt az 

ügyet.   

 

Van-e kérdés, hozzászólás az egyebekben? 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 21 óra 15 perckor.  

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 


