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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 

2018. június 21-én megtartott ülésének 

 

a.) jegyzőkönyve: 1 

b.) tárgysorozata: 1-7 

c.) határozatai: 52-57. 

d.)  rendelete: 10. 

 

                      /2018. 

 

T Á R G Y S O R O Z A T 

 

 

 

1) Előterjesztés: Helyi esélyegyenlőségi program elfogadásáról 

Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

2) Előterjesztés: Honvédelmi intézkedési terv elfogadásáról 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3) Előterjesztés: A Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 2017-2018 

szakmai beszámolója 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

4) Előterjesztés: Civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat 

elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

5) Előterjesztés: Megyei nap megtartása Nagydoboson 2019-ben 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

6) Előterjesztés: Szociális rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

7) Egyebek 

 

 

 

 

 

Nagydobos, 2018. június 25. 

 

 

 

 

 

        Kovács Gábor  

polgármester 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2018. június 21-én  1600 órai 

kezdettel megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme  

 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Ferenczi Zoltán képviselő 

    Székelyné Mester Mária képviselő 

     

    Dr. Kovács Eszter jegyző 

    Drabik Csabáné óvodavezető 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről távol maradt Fekete László és Giczei István 

képviselő. 

 

A képviselő testület jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Ferenczi Zoltán és Székelyné Mester 

Mária képviselőket. 

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének módosítására. Javasolja 5. napirendi pontnak 

felvenni a 2019-es megyei nap megtartását Nagydoboson, illetve 6. napirendi pontnak a szociális 

rendelet módosítását, ezt követné az egyebek napirend. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

52/2018. (VI.21.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1) Előterjesztés: Helyi esélyegyenlőségi program elfogadásáról 

Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

2) Előterjesztés: Honvédelmi intézkedési terv elfogadásáról 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3) Előterjesztés: A Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 2017-2018 

szakmai beszámolója 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

4) Előterjesztés: Civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat 

elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 
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5) Előterjesztés: Megyei nap megtartása Nagydoboson 2019-ben 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

6) Előterjesztés: Szociális rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

7) Egyebek 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A képviselő testületi ülésre érkezett Jóni János, aki szeretne elmondani egy pár szót napirend előtt. 

 

Jóni János nagydobosi lakos: 

Köszönet hangját szeretném megütni, köszönöm a támogatást, amelyet adott a testület, már fel is 

vettem. Kiadvány készül a kiállításról. Hallottam, hogy éppen csak megszavazták a támogatást. Akik 

nem szavazták meg, érdekelne, hogy az én személyemmel vagy a képzőművészettel van gondja. 

Érdekelne személy szerint ki nem szavazta meg, és miért, szeretném most meghallgatni a 

véleményüket. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Érdekelhet, de nem a testületi ülésen.  

 

Jóni János: 

Jó rendben. A 2018. 04. 26-i testületi ülés jegyzőkönyvében volt, hogy az egyik testületi tag nem 

kíván foglalkozni a beadványommal. Ő ezért kapja a fizetést, mi az, hogy nem akar vele foglalkozni. 

Nem értem ezt a hozzáállást. Miért nem lehet Nagydoboson kiállítást szervezni? Miért nem támogatja 

a szakkört, a képzőművészetet a testület? Még egy dolog, ami nagyon fáj. Mi benne akarunk lenni a 

falu életében. Beadtam egy beadványt a baptista parókia felújításával kapcsolatban. Nem pénzt 

kértünk, nem akartuk megterhelni a falut. Mi 1 millió Ft-ot kértünk, amit le is dolgoztunk volna. A 

faluba úgy ment ki ez a dolog, hogy 6 millió Ft-ért kuncsorgott Jóni János. Ez rágalom, ez lejáratás.  

 

Van-e beadva Leaderes pályázat, és szerepel benne az emlékpark elkészítése? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen be van adva, de még nem tudjuk a részleteket, hogy mire adják meg.  

 

Jóni János: 

A továbbiakban nem szeretnék foglalkozni az engem ért lejárató támadásokkal. 

Szeretnék adni egy kiadványt mindenkinek. A további munkához sok sikert kívánok. 

 

Megérkezik Fekete László képviselő. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Örülök János, hogy eljöttél, hiszen már régóta el szerettél volna jönni. Ennek ez a sorja el kell jönni, és 

nem az utcán megállítani bennünket, és ott elmondani a dolgokat. Örülök, hogy megkérdezted, igen 

éppen hogy átment a kérésed. Én tiszteletben tartom a többi képviselő testületi tag véleményét is. Én 

azért nem szavaztam meg, mert mindig az anyagiak miatt adtad be a beadványokat. Azt mondod nem 

támogat az önkormányzat. Polgármester úr felajánlotta, hogy adja az anyagot a fafaragó szakkörnek, 

és ti megcsinálhatjátok. Nem kellett. 

Én azért nem szavaztam meg, de jónak tartom a szakkört, mert vagy mindenkit tudunk támogatni, 

vagy senkit. Nem csak a fafaragó szakkört kell támogatni. Én ezért mondtam nemet, mert a hivatal 

mindet nem tudja támogatni. Én ezért mondtam, hogy nem kívánok foglalkozni a beadvánnyal. 

Örülök, hogy eljöttél, én is és te is hallottál dolgokat, ezért jó, hogy itt tudjuk tisztázni a dolgokat.  

 

Jóni János: 
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Több ízben próbáltam pályázati forrást megnyerni, csak be kellett volna adni az önkormányzatnak, de 

nem adtátok be.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Olyan nincs, hogy csak be kell adni a pályázatot. Sokkal összetettebb a dolog.  

 

Jóni János: 

Én amire kértem a támogatást, az a falu kerítése lett volna, mely el lett volna készítve. Közel féléves 

munka lett volna, miért dolgozzak ingyen. Senki nem dolgozik ingyen. De itt nem támogatják az 

alkotásokat.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ebben a levélben, amit most átadtál, akik itt meg vannak nevezve, tudnak róla, megkérdezted őket, 

hogy beleírhatod a nevüket? 

 

Jóni János: 

Nem. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Úgy adtad be ezt a levelet, hogy nem tudnak róla. 

 

Jóni János: 

Erzsike néni több éve iparművész. Soha nem volt kiállításra felkérve, illetve semmilyen munkára. 

Senki nincs támogatva. Köszönöm. 

 

Jóni János elhagyja az üléstermet.  

 

Tárgy /1.tsp/ : Helyi esélyegyenlőségi program elfogadásáról 

Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jegyző nő elkészítette a programot. Van-e valakinek a megküldött anyaghoz hozzászólása, 

észrevétele? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Jegyző nő teljesen kidolgozta, minden adatot frissített a faluval kapcsolatban. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért a helyi esélyegyenlőségi program elfogadásával változatlan formában, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

53/2018. (VI.21.)  KT. számú határozata 

 

Nagydobos Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról 

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásai alapján elkészített Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot megtárgyalta.  

A képviselő testület az előterjesztésben foglalt tartalommal Nagydobos Község Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját elfogadja.  
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Felelős : Kovács Gábor polgármester, Dr. Kovács Eszter jegyző 

Határidő: Folyamatos 

 

 

 

                 Kovács Gábor                                                                            Dr. Kovács Eszter 

                   polgármester                                                                                     jegyző  

   

 

Tárgy /2.tsp/ : Honvédelmi intézkedési terv elfogadásáról 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Gabriella tud többet mondani erről az intézkedési tervről, kérlek tájékoztasd a testületet.  

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

2018.06.30-ig kell elkészíteni ezt a tervet. Volt ez korábban is, mint menekülési terv. szakmailag nem 

látunk bele, van egy alap, amit el kell fogadni. A későbbiekben biztosan fog kelleni módosítani. 

Törvényi előírás van, hogy a közintézményeknek el kell készíteni és feltölteni az adott helyre.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, aki egyetért a terv elfogadásával, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

54/2018. (VI.21.)  KT. számú határozata 

 

A Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervének 

elfogadásáról 

 

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 3. § 

(2) bekezdés b) pontjának bb) alpontja által előírtak szerint a Nagydobosi Szivárvány Napközi 

Otthonos Óvoda, mint köznevelési intézmény vezetője által elkészített Honvédelmi Intézkedési Tervet 

megtárgyalta.  

A képviselő testület a Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Honvédelmi Intézkedési 

Tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. Felhatalmazza Kovács Gábor polgármestert a 

Honvédelmi Intézkedési Terv aláírására. 

Felelős : Kovács Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

                 Kovács Gábor                                                                            Dr. Kovács Eszter 

                   polgármester                                                                                     jegyző  
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Tárgy /3.tsp/ : A Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 2017-2018 szakmai  

beszámolója 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

  

Kovács Gábor polgármester: 

Megkérem az óvodavezető asszonyt, mondjon pár mondatot a beszámolóról. 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

A szakmai beszámolót a jelenleg fennálló törvény alapján készítettem el. Az ellenőrzések lezajlottak. 

A pedagógusi munka, és az összes dolgozói munka kimagasló, amit az ellenőrzések és én is 

alátámasztok. Ami negatívum, azaz infrastrukturális dolgoknál lévő hiányosságok. Az udvarrész és a 

számítógépek hiányoznak. 

Személyi változás is történt, Rozsnyainé átkerült az önkormányzathoz, illetve még egy dajkát is 

alkalmazunk. Pályázatot nyertünk, melynek keretében 200-300 ezer Ft értékű fejlesztőeszközöket 

kaptunk. Van egy másik pályázat, aminek örülök, hiszen 1 roma dajkát alkalmazunk támogatással, és 

ez nagy segítség. A pályázattal az önkormányzaton próbálunk segíteni.  

 

Fekete László képviselő: 

Mennyi a létszám: 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

119 gyerek van jelenleg. Elment 25 fő, de 35 fő fog jönni. Szeptemberben 128-al kezdünk. 

Elmondható, hogy kinőttük az óvodát, ha így halad a demográfiai mutató. A gyerekek 98 %-a H-s, 

illetve 2 H-s. Úgy vesszük észre, hogy a szülők szeretik idehozni a gyerekeket. 

Segítünk mindenben a falunak, önkormányzatnak, ahol tudunk. Köszönöm, ennyit szerettem volna 

elmondani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az óvoda udvar rendbetétele a rakodógép meghibásodása miatt csúszik. Fogjuk bővíteni az udvarrészt, 

mivel sajnos szerintem az informatika függőséget okoz mind gyereknek, mind felnőttnek, ezért is 

fontos, hogy minél többet legyenek kint a gyerekek. 

Gabriella, hogyan látod az óvoda jövőjét? Milyen irányban lesz érdemes elindulni az óvodának, mi az 

amit érdemes továbbvinni? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

A hagyományőrzés. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

És a romanyelvű oktatás? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Nem ismerik a nyelvet, sem a szülők, sem a gyerekek. Elkezdtük az óvónénikkel a romatáncot, 

szerintem ezt érdemes továbbvinni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha elkezditek a tehetséggondozást, folytatódik az iskolában is? Van-e megfelelő kapcsolat köztetek, 

van-e terv ez irányban? 

 

Drabik Csabáné óvodavezető: 

Van és lesz is táncoktatás az iskolában. Beszélek az igazgatónővel vegyék fel ők is a romatáncot.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Van olyan iskola, ahol a néptánc van kötelezővé téve, itt a romatáncot lehetne bevezetni.  
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Jövőre két dolgozó fog elmenni nyugdíjba, szeretném javasolni, hogy valamilyen elismerésben 

részesüljenek. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Rendben, nézd meg milyen lehetőségek vannak, és felterjesztjük.  

 

Aki egyetért az óvoda beszámolójával, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

55/2018. (VI.21.)  KT. számú határozata 

 

A Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 2017-2018 évi szakmai beszámolójáról 

 

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydobosi Szivárvány Napközi 

Otthonos Óvoda 2017-2018 évi szakmai beszámolóját megtárgyalta, és az előterjesztésben foglalt 

tartalommal elfogadja.  

 

 

Felelős : Kovács Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

                 Kovács Gábor                                                                            Dr. Kovács Eszter 

                   polgármester                                                                                     jegyző 

   

 

Drabik Csabáné óvodavezető elhagyja az üléstermet. 

 

 

Tárgy /4.tsp/ :Civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

Dr. Kovács Eszter jegyző: 

Ha az önkormányzat szeretné támogatni a civil szervezeteket, ehhez szükséges a szabályzat 

elfogadása. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki egyetért a szabályzat elfogadásával, kérem szavazzon. 

 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

56/2018. (VI.21.)  KT. számú határozata 

 

 

A Civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásáról 

 

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil szervezetek önkormányzati 

támogatásáról szóló szabályzatot megtárgyalta, és a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.  
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Felelős : Dr. Kovács Eszter jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

                 Kovács Gábor                                                                            Dr. Kovács Eszter 

            polgármester                                                                                     jegyző 

 

 

1. sz.  melléklet az 56/2018. (VI.21.)  KT. számú határozathoz 

 

SZABÁLYZAT 

 

 

 

a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról 

 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, 

amelyet a községben működő civil szervezetek az önkormányzati feladatok megvalósításában 

vállalnak, ezért a civil szervezetek átláthatóbb és kiszámíthatóbb működéséhez pénzügyi támogatást 

nyújt. A pénzügyi támogatás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek pártpolitikától 

mentes konkrét társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti 

partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása 

érdekében. A kitűzött célok elérése és a civil társadalmi önszerveződés elősegítése érdekében 

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi szabályzatot alkotja: 

 

 

1. § 

A szabályzat célja 

 

A Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett Nagydobos székhelyű civil szervezetei 

számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési vagy 

természetbeni támogatás biztosítása. 

 

2. § 

A szabályzat hatálya 

 

(1) A szabályzat hatálya alá tartoznak azon társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek stb. 

– (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti 

szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyeket a bíróság a pályázat kiírását megelőző 

legalább 6 hónappal nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak/alapszabályuknak megfelelő 

tevékenységüket ténylegesen folytatják. 

(2) Nem támogathatók a civil szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény vagy 

más jogszabály tiltja. 

  

3. § 

A civil szervezetek támogatásának módjai 

 

(1) Az Önkormányzat a civil szervezetek pénzügyi támogatását  

 -  költségvetésben külön megjelölt forrásból  

(2) A természetbeni támogatás módja ingyenes vagy kedvezményes helyiséghasználat, illetve más, a 

működést segítő ingyenes, illetve kedvezményes szolgáltatás lehet. 
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4. § 

(1) Nem részesülhet 2 éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás 

visszafizetésére kötelezhető – a tudomásszerzéstől számított két éven belül – az a civil szervezet, 

amely 

 c) szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette. 

(2) A kizárt szervezetekről a polgármesteri hivatalban nyilvántartást kell vezetni. 

 

 

 

5. § 

A támogatási szerződés 

 

(1) E szabályzat 3. §-ában meghatározott forrásokból támogatásban részesített szervezettel az 

Önkormányzat támogatási szerződést köt. 

(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell (2. sz. melléklet): 

 a) támogatás összegét; 

 b) a támogatás konkrét célját; 

 c) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését; 

 d) a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét, módját; 

 e) a kedvezményezett kötelezettségvállalását a hatályos jogszabályok előírásainak betartására; 

 f) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a támogatás 

rendeltetésszerű felhaszná- lásának a polgármesteri hivatal által ellenőrzéssel megbízott 

személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez; 

 g) a szerződésszegés eseteit és szankcióit.  

 

 

6. § 

(1) A támogatások folyósítására egy összegben vagy a támogató által meghatározott részletekben 

kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.  

(2) A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról az Önkormányzattal kötött szerződés és a 

gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.  

(3) A támogatott civil szervezet a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi 

elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazoltatva 

(ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) a polgármesternek címezve benyújtani. 

(4) Az előző évi elszámolások elfogadásáról a Bizottság a tárgyévre benyújtott pályázatok 

elbírálásakor dönt. 

(5) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezetteinek neve, valamint a támogatási 

összeg www.nagydobos.hu hivatalos internetes honlapján, és a helyben szokásos módon 

közzétételre kerül. 

 

 

7. § 

 

(1) A Képviselő-testület által a költségvetés elfogadásakor megállapított pénzügyi támogatás 

kifizetéséről a döntést követően a polgármesteri hivatal gondoskodik a támogatottal kötött éves 

támogatási szerződés alapján (3. sz. melléklet). 

(2) A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról az Önkormányzattal kötött megállapodás, az 

éves támogatási szerződés, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek 

számot adni. 

(3) A támogatott civil szervezet a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi 

elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben, de legkésőbb a tárgyévet követő 

január hó 5. napjáig benyújtani.  

 A támogatás felhasználásáról készített elszámolást a kedvezményezettek postai úton ajánlott 

küldeményként a polgármesternek címezve kötelesek benyújtani. 



10 

 

(4) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület a költségvetési rendelet 

elfogadásával egyidejűleg tárgyalja. 

 

 

8. § 

 

(1) Tartós és kizárólagos ingyenes helyiséghasználatban a képviselő-testület által jóváhagyott 

haszonkölcsön szerződés alapján, az önkormányzati feladatot átvállaló szervezetek részesülhetnek. 

(2) Egyéb civil szervezet – a Bizottság döntése alapján – kedvezményes bérleti díjban legfeljebb 

50% erejéig részesülhet. Ingyenes és rendszeres helyiséghasználatot csak kivételesen, indokolt esetben 

kaphatnak képviselő-testületi döntés alapján.  

 

 

 

9. § 

Záró rendelkezés 

 

 

 

 

(1) A szabályzat 2018. június 25.  napján lép hatályba.  

 

 

 

Nagydobos, 2018. június 21. 

 

 

 

 

 

                     Kovács Gábor                                                                                   Dr. Kovács Eszter 

                      polgármester  jegyző 

 

 

 

Záradék: 

Jelen szabályzatot Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  56/2018. (VI.21.)  

KT. határozatával fogadta el. 

 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A civil szervezetek jó lenne, ha beadnák a beszámolót, ezt már kértük korábban is.  

 

 

Tárgy /5.tsp/ : Megyei nap megtartása Nagydoboson 2019-ben 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jövőre lesz 800 éves a településünk, ezért szeretném, hogy Nagydoboson legyen megtartva a megyei 

nap 2019-ben, és ezzel kapcsolatban a szükséges lépéseket megtenném. 

Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 
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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

57/2018. (VI.21.)  KT. számú határozata 

 

A 2019. évi Megyenapról 

 

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a 

2019. évi Megyenap Nagydobos településen történő megtartásának kezdeményezését támogatja. 

 

 

 

 

 

Felelős : Kovács Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

                      Kovács Gábor                                                                                   Dr. Kovács Eszter 

                      polgármester             jegyző 

  

 

 

 

 

Tárgy /6.tsp/ : Szociális rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Eszter jegyző 

 

Dr. Kovács Eszter jegyző: Javaslom a szociális rendelet módosítását, annak érdekében, hogy az egyes 

települési támogatásokra nézve megállapításra kerüljön, hogy ki rendelkezik hatáskörrel. Továbbá a 

célhoz kötötten igényelt támogatások esetében előírni azt a kötelezettséget, hogy a támogatás 

jogosultja igazolja, hogy támogatást az igényelt célra használta fel. Nem az adott célra történő 

felhasználás, vagy az utólagos igazolás elmaradásának esetére pedig visszatérítési kötelezettséget 

előírni. Valamint a Ket. helyett a hatályos Ákr. törvény feltüntetését a rendeletben. 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki egyetért a jegyzőnő által javasolt módosításokkal, 

kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet 

alkotta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

10/2018. (VI.21.)  számú rendelete 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

3/2016. (IV.19.)  KT. számú szociális rendeletének módostásáról 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörben, valamint a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 48. § (4) bekezdésében, és a 134/E. § -ban kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el. 
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1.§ 

 

A rendelet 3. § (8) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép: 

(8)  E rendelet alkalmazásában használt fogalmak alatt, valamint az e rendeletben nem szabályozott 

kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban 

Szt.), a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (továbbiakban Pr.), és az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép: 

5. § (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő-testület e rendeletben 

meghatározott feltételek szerint 

   a) települési támogatást 

       aa) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

       ab) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását 

végző személy részére, 

       ac) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, valamint 

         b) rendkívüli települési támogatást 

biztosít (továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő települési támogatások). 

2.§ 

 

A rendelet 6. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 

(8) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

megállapításával kapcsolatos eljárás lefolytatását, a döntés meghozatalát, az igénybevételi feltételek 

fennállásának vizsgálatát, a feltételek fennállásának hiányában a felszólítást, valamint ezt követően az 

ellátás esetleges megszüntetéséről történő döntés meghozatalát a jegyző hatáskörébe utalja a 

képviselő-testület.  

3.§ 

A rendelet 7.§-ának (14) bekezdését követő (1)–(5) bekezdése helyébe az alábbi (15)-(19) 

bekezdés lép: 

(15) Ápolási díjat, állapit meg a képviselő-testület azon személy részére, aki a Sztv. 40 – 41 §-ában 

meghatározott feltételeknek megfelel. 

(16) Ápolási díjat, állapit meg a képviselő-testület azon személy részére is, aki a Sztv. 43/A §-a 

szerinti fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi. 

(17) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján kérelmet azok, nyújthatnak be, akik alanyi jogon nem 

részesülhetnek ápolási díjban. 

(18) A méltányossági ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott alapösszeg. 

(19) A méltányossági ápolási díj megállapítása iránti, valamint 18. életévét betöltött tartósan beteg 

hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás iránti 

kérelem ügyében a Szociális Bizottság javaslatára a Képviselő-Testület dönt. 

 

4.§ 

A rendelet 8. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki: 

(11) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelem ügyében a 

Szociális Bizottság javaslatára a Képviselő-Testület dönt. 

 

5.§  

 

A rendelet 9. § (4) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép: 
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(4) A Képviselő testület jövedelmi viszonyukra tekintet nélkül rendkívüli települési támogatásként, 

temetési segélyben részesíti a 2 §. (1). bekezdésben foglalt személyeket, de mind az elhunytnak, mind 

a kérelmezőnek nagydobosi lakosnak kell lennie.  A támogatás iránti igényt írásban kell kérvényezni, 

melyet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél kell benyújtani. A halálesetet halotti 

anyakönyvi kivonattal kell igazolni. A temetési segély iránti kérelem ügyében a polgármester dönt.  

 

6.§ 

 

A rendelet 9. § (12)-(14) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

(12) A gyógyszertámogatásként és gyógyászati segédeszköz beszerezéséhez megállapított támogatás 

esetén a célzott támogatás felhasználását a megállapító határozat közlésétől számított 15 napon belül a 

megvásárlást igazoló számlát a megállapítónak be kell mutatni. Erről a megállapító határozatban 

rendelkezni kell. 

Továbbá minden egyéb célhoz kötötten igényelt támogatás esetén a támogatást megállapító határozat 

közlésétől számított 15 napon belül számlával, vagy egyéb okirattal köteles igazolni a támogatás 

jogosultja, hogy a támogatást az igényelt célra használta fel.  

 

(13) Amennyiben a támogatott személy a (12) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, 

úgy a Szt. és az Ákr. szabályai szerint a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítéséről külön 

rendelkezni kell. 

 

(14) Rendkívüli települési támogatásként minden 65. életévét betöltött Nagydobosi lakos Igényelheti a 

szemétszállítási díjához való hozzájárulást a Képviselő testülettől az alábbi feltételek szerint: 

 

a) ha az egy főre jutó családi havi jövedelem, nem haladja meg az    öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 450%-át, 

b) csak az adott ingatlan tulajdonosa igényelheti. 

 

 

 

7.§ 

 

A rendelet 9. §-a az alábbi (15)-(16) bekezdéssel egészül ki: 

 

 

(15) A 70. életévét betöltött Nagydobosi lakosok szemétszállítás díját jövedelmi viszonyra tekintet 

nélkül átvállalja a Képviselő-testület . 

Ezen támogatási forma, mindig csak az adott évre igényelhető ill. csak az adott évre biztosítja a 

Képviselő testület. 

 

(16) szemétszállítási díjához való hozzájárulás ügyében a polgármester dönt. 

 

8.§ 

 

A rendelet 11. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

11. § (1) Az eltemettetésre köteles személyt a megtérítési kötelezettség alól egészben vagy részben –

amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – mentesítheti a 

Képviselő-testület: 
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   a) a megtérítési összeget elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy 

főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének egy 

és félszeresét, és a kérelmező és családja a mindenkor hatályos Szt. szerinti vagyonnal nem 

rendelkezik, 

   b) a megtérítési összeget 50 % - ban csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy 

családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének kétszeresét és a kérelmező és családja a mindenkor hatályos Szt. szerinti 

vagyonnal nem rendelkezik, 

  c) a megtérítési összegnek részletekben történő visszafizetését engedélyezheti. 

 

 

9.§ 

Záró rendelkezések 

 

 

(1) Ez a rendelet 2018. június 25. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

                         Kovács Gábor                                                                      Dr. Kovács Eszter 

                           polgármester                                                                               jegyző 

 

 

Tárgy /7.tsp/ : Egyebek 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az óvoda konyha előtti udvarrészre kértem árajánlatot, 1700 Ft + ÁFA/ tonna a mart aszfalt ára. A 

mérlegelést és az elszállítást nekünk kellene megoldani, így durván 3000-3400 Ft lenne.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Beton nem jó? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az többe kerülne. 

 

Fekete László képviselő: 

Nem sokkal kerülne többe. Szerintem talán 1000 Ft-tal. Az aszfaltot tömöríteni is kell.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A betont nem lehet sózni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kérek rá árajánlatot, és megbeszéljük, hogy melyik legyen. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A birkakérdés hogy áll? 

 

Dr. Kovács Eszter jegyző: 

A felszólítás kiment. A továbbiakban nincs határkörünk. 
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Kovács Gábor polgármester: 

Bevállalom, hogy összehozom az ott lakókkal a gazdát.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A temetőn furcsán van levágva a fű, illetve a száraz lom is ott van hagyva, ahogy összekaparták.  

A művelődési ház oldalát láttátok? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen láttuk, megcsináljuk. A temetőn nem voltam, de megnézzük és levágatjuk a dudvát.  

A postai utat meg kell javítanunk, meg kell nézni mi alakítja ki azt a gödröt. Meghordjuk földdel, de 

újból kialakul a gödör.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Van-e 30-60-90 napnál régebbi számlatartozásunk? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem tudom, de biztos van. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Az előző ülésen feltettem a kérdést, hogy Izabell a pénzügyön milyen formában van alkalmazva, és 

meddig tanul be? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Vállalkozó szerződéssel van, és Ildikó tanítja be. Azt, hogy mennyi idő alatt tanul be nem tudom, 

kérdezd meg Ildikót. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Februártól van itt már, próbaidő sincs meghatározva? Ez nagyon egyoldalú szerződés. A pénzügyi 

álláshely meg van hirdetve? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jelenleg nincs. Kétszer meg volt hirdetve. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ha hozok egy embert, meg lesz hirdetve? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

De ugye ez az 1 személy marad akkor, és a többi megy? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

A közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletbe bele lehet foglalni a teregetést is. Ez a tervezet 

kiindulásnak jó. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Olyat kell megszabni a rendeletben, amit be tudunk tartatni. Nézzük át, hiszen vannak benne olyan 

dolgok, ami Nagydobosra nem vonatkozik, hiszen itt a falu elvárja, hogy levágják az utcán a füvet, 

nem az ingatlan tulajdonosának kell ezt elvégezni.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 



16 

 

Szerintem nem várják el.   

Ki kell ezt a rendelet tervezetet tenni olyan helyre, hogy mindenki hozzáférjen és tudja olvasni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Olyan dolgokon gondolkodjunk, amit be is lehet tartatni.  

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 17 óra 45 perckor.  

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Kovács Eszter 

                       polgármester                                          jegyző 

 

 

   Ferenczi Zoltán                                                                        Székelyné Mester Mária 

 jegyzőkönyv hitelesítő 


