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Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2016. április 19-én 16 óra 30
perckor megtartott üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

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

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja
határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről távolmaradt Fekete László képviselő.

a

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
35/2016. (IV.19.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről

A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1) Előterjesztés: Közmunka beszámoló
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2) Előterjesztés: Tájékoztató az előkészítés alatt álló pályázatokról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3) Előterjesztés: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4) Előterjesztés: Szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
5) Egyebek
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Tárgy /1.tsp/ : Közmunka beszámoló
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A közmunkáról szeretném tájékoztatni a képviselő testületet. Az állattartó telepről bekerült a konyhára
az összes mangalica, és ez lesz a többi sertéssel is, mivel gazdaságosabb levágni mint értékesíteni. A
tyúkok tojásából gyártjuk a tésztát, napi 3-4 kg-ot készítünk. Elültetésre került 1 hektár burgonya. Az
öntöző megérkezett a héten. Az aknák be vannak öntve, remélem a jövő hét után elkezdődhet az
öntözése a burgonyának.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Csepegtetős öntözés nem lehet?
Kovács Gábor polgármester:
Ez volt betervezve a közmunkaprogramban. Az alma vissza lett metszve. Holnaptól ezt már öntözik
folyamatosan. A település végéről a tuskó 90 %-ban el lett takarítva. A nyárfa ki lett pótolva. Az
akácos is, és lett ültetve egy jó darab a szeméttelepnél. A túlakrasznán, amit visszakapunk használatra,
abból 10-15 hektár művelhető. A visszavételéhez állásfoglalást kérek. Az biztos, hogy az idén már
nem lehet megművelni. Két darabba vetünk sütőtököt és 3 darab földbe kukoricát vetünk.
Folyamatban van a parkosítás, a héten fog megjönni az, ami tavaly meg lett rendelve és ki lett fizetve.
A Trianoni emlékműnél az egyesület parkosított, de a virágtartókat mi csináltuk meg.
800-900 Ft-ért lenne oszlopos tuja, kérdezlek benneteket, hogy vegyek-e ebből? Közel 100 db lenne,
60-100 cm magasak.
Bódi Elek képviselő:
Én tavaly a temetőbe 1700 Ft-ért vettem. Ennyiért nem szabad elhalasztani, ez félár. Ha meg van,
akkor gondolkodhatunk, hogy hová ültessük.
Kovács Gábor polgármester:
Megnézem, hogy milyen, és megbeszéljük.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az iskolaudvaron és a kézilabdapályán hogy áll a nyárfa, mert mi ültettünk oda. Ott sincs hűvös, oda
is lehetne ültetni belőle.
Kovács Gábor polgármester:
Az iskola, ha szóba került, szeretném elmondani, hogy a telek az ovival szemben a Mester Sándoré
lett, de a kert nem kell neki, ezért azt az iskola gyakorlókertnek használhatná, de körbe kell keríteni.
Ki kellene takarítani, és ezzel megszűntetnénk ezt az elhanyagolt területet.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A bálázás mennyibe fájt nekünk? Szerintetek jó helyen vannak a bálák az óvodánál? Nem fog valaki
beledobni valamit?
Kovács Gábor polgármester:
Csak az üzemanyagba került nekünk a bálázás, másért nem kellett fizetni. Az ovinál a bálákat le
akarom takarni nejlonnal. A gazdák ingyen ideadták a gallyat, amit bebáláztunk. Ennyit tudtunk
megcsinálni. A bálázóval meg kellett tanulni bálázni. 1400 bálát készítettünk.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A munkaidő betartással és a megjelenéssel mi a helyzet a közmunkásoknál?
Kovács Gábor polgármester:
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Balogh Anett nem jelent meg sorozatosan, ezért őt kirúgtuk. Emellett több embernek ment ki
figyelmeztetés. Antinak és másoknak is.
Székelyné Mester Mária képviselő:
8 órát dolgoznak?
Kovács Gábor polgármester:
Fél három előtt senki nem írja alá a jelenlétit. amit István kiad munkát, azt megcsinálják. Azt is
elismerem, hogy biztosan van olyan, aki meglóg. 8 helyen dolgoznak az emberek, nem tud István sem
mindenhol ott lenni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Mehetünk mi is ellenőrizni a munkásokat?
Kovács Gábor polgármester:
Igen, csak szóljatok Istvánnak, és ő megmondja hol dolgoznak.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Korábban is amikor kimentünk ellenőrizni az embereket, volt olyan, hogy azt mondta Karcsi itt
vannak a dolgozók, és mi útközben már találkoztunk velük, már hazafelé mentek. Volt ennek
szankciója?
Kovács Gábor polgármester:
Figyelmeztetés ment ki nekik. Antival van gond, ő mindig a kisebbség ügyeit rendezi munkaidőben,
pedig kapott kedvezményt, hogy csütörtökön rendezheti a kisebbségi ügyeket. Most még a pénteket is
megkapta, mivel kapott a kisebbség egy munkát.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Csütörtök és péntek szabad akkor Antinak. Én ezt nem engedném.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Nekem sincs ilyen, szabadság van, azt kell kivenni, és úgy mehetek el elvégezni azokat a munkákat,
amit vállalok. Munkaidőben ezt nem lehet megcsinálni sehol sem.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Anti mindig mindenben kiváltságot elvez. Miért?
Kovács Gábor polgármester:
Ezt a két napot engedtem meg neki, hogy ne dolgozzon, a többi napokon ellenőrizhetitek, de az lenne
a kérésem, hogy ne egyedül menjetek ki.
Tárkányi Zsoltinak a Kraszna híd festését találtam ki, de ezzel a híddal gond van, ezért meg fogom
nézetni statikussal, és akkor ő megmondja, hogy mit lehet kezdeni vele. Ez a híd a miénk, nekünk kell
karbantartani. Ezen a hídon 20 tonnás korlátozás van, igaz a táblákat elvitték, de ezt Nagy Györggyel
pótoljuk. Zsoltinak olyan munkát kell kitalálni, amit egyedül tud végezni, mert nem tud együtt
dolgozni senkivel sem.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A buszmegállók hogy állnak?
Kovács Gábor polgármester:
Folyamatban van az elkészítése, Bodó Zsolti és Orosz Bandi csinálják. Az anyag le van gyalulva.
Fazekas Sándor képviselő:
A tetejét miből oldjuk meg?
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Kovács Gábor polgármester:
A jelenlegin bitumenes zsindely van, valószínűen ezeken is az lesz.
Giczei István képviselő:
A házasságkötőn az előtető is nagyon rossz állapotban van.
Kovács Gábor polgármester:
Igen, az nagyon rossz állapotban van. Ha Zsolti végzett a híddal, akkor a házasságkötő termet ki
fogom vele festetni.
Közmunkával kapcsolatban van-e valakinek kérdése?
Ferenczi Zoltán képviselő:
A felvétellel kapcsolatban, szidják egymás felmenőjét. Nem lehet ezzel valamit csinálni?
Kovács Gábor polgármester:
Nem. Aki bent van, annak jó ez a helyzet, aki nem tudott bejönni most közmunkára, az szitkozódik.
Székelyné Mester Mária képviselő:
A Gyesen lévők is bent vannak, nekik otthon kellene lenni a gyerekekkel.
Kovács Gábor polgármester:
Csak azt hívom be, akit ki lehet közvetíteni. Sajnos nincs szakemberünk a közmunkában, csak
segédmunkások vannak.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Aki el akar menni dolgozni, az talál munkát.
Kovács Gábor polgármester:
A virágosítással is bajba vagyok, senki nem érzi szívügyének, nincs olyan ember akire rá lehetne
bízni. Talán lesz 2-3 ember, akit be lehet osztani.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ha vágják a munkások a füvet, a járdáról le lehetne seperni, nem kelleni ott hagyni.
Kovács Gábor polgármester:
Én ezt így beszéltem meg Pistivel, be lesz osztva ember, aki a járdát fogja seperni.
Tárgy /2.tsp/ Tájékoztató az előkészítés alatt álló pályázatokról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Előkészítés alatt ál azt orvosi rendelőre a pályázat. A hírek alapján a TOP-os pályázatokon kis
településeken egy beadott pályázat, nagyobb településeken 2 fog nyerni. Az orvosi rendelőnél a
szolgálati lakás 15 %-ban lehet benne, ezért nagy valószínűséggel nem lesz a szolgálati lakáshoz
nyúlva, csak a nyílászáró lesz cserélve. A statikus megnézi a tetőt, ha csak le kell cserélni, akkor azt is
megcsináljuk, de ha engedélyköteles, akkor nem csináljuk. Az engedélyeztetésnél nagyon nagy
előírások vannak. A régi gyógyszertárra, mint közösségi házra is be szeretném még adni a pályázatot.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ott a felső részt jó lenne meghagyni lakásnak, hiszen a tökfesztiválkor is mindig kérdezik a szállást,
és máshol nem tudunk biztosítani.
Kovács Gábor polgármester:
Pályázni így nem lehet rá, de az más, hogy meghagyjuk úgy, hogy szállás is legyen.
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Voltak itt a Kastély ügyében. November 15-e óta nem reagált a Vagyonkezelő Zrt. arra, hogy
visszakapjuk-e vagy nem. Most azt kértük, hogy járuljanak hozza a park, és az utcai rész
karbantartásához. Nagyon elhanyagolt állapotban van., és ne a birka legeljen ott. A levelet elküldtük,
válasz még nem érkezett rá.
Turisztikára nagy projekteket támogatnak. Úgy néz ki, hogy a kistemplom is a tulajdonunkba, vagy
50 évre hasznosításra átkerül hozzánk. Oda egy kilátót szeretnék, nagyon szép onnan a kilátás.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Ott a feljáróhoz is nagyon szép lenne a tuja.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ezek a pályázatok 0 %-os önerősek?
Kovács Gábor polgármester:
A konyha pályázat 95 %-os támogatottságú lesz, de az is bőven megérné. Talán 2 nyertes lesz a
megyében. Gabriella kérte, hogy a konyha had álljon le két hétre, legyen ez időszak alatt egy komplett
festés, karbantartás. Az időpontot közölni fogja.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A nyári étkeztetést bevállalta a konyha?
Kovács Gábor polgármester:
Nem az van, hogy nem vállalta be, hanem 500 adagot nem tudnak főzni, egy 300 adagos konyhán úgy,
hogy két hétre leáll a konyha és a dolgozók is elmennek szabadságra. Árajánlatot kérek Vajáról és
Mátészalkától, hogy megrendeljük az ebédet. Ha tudtok valakit, szóljatok.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nem tudsz plusz embert felvenni, a normatívában nincs erre pénz?
Kovács Gábor képviselő:
Nem tudunk felvenni embert, nincs annyi pénz rá.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A szülők tájékoztatva vannak?
Kovács Gábor polgármester:
Igen, ez folyamatban van, május 15-ig kell jelenezniük, hogy igénylik-e a nyári étkeztetést.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Óvodabővítésre pályázat van beadva, volt kiírva erre a célra.
Kovács Gábor polgármester:
Megnéztem, valamilyen oka volt, hogy nem lehet beadni, a következő ülésen meg fogom mondani az
okát.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Megint az a szülő fogja a kárát látni, akinek dolgozni kell. A fenntartónak kell megoldani a problémát,
3 éves kortól kötelező az óvodai ellátást biztosítani.
Kovács Gábor polgármester:
Más épületben is kijelölhetek csoportszobát.
Fazekas Sándor képviselő:
A régi óvoda épülete évek óta ott áll üresen.
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Kovács Gábor polgármester:
Az életveszélyessé van nyilvánítva, de én erről papírt nem láttam. Bővíteni pályázatban nem tudtuk.
Tudom, hogy meg kell oldani ezt a problémát.
Tárgy /3.tsp/ Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A társulási megállapodásról kiment a múltkor az anyag, van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs,
aki egyetért a határozat tervezet elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
36/2016. (IV.19.) KT. számú határozata

a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

A Képviselő-testület
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörében
1) A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a
határozat 1. sz. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal e l f o g a d j a.
2) F e l h a t a l m a z z a a polgármestert a módosítás, továbbá a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.
1.sz. melléklet
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának Módosításáról
A jelen megállapodásban szerződő társult önkormányzatok egymással 2004. november 4-én
szerződést kötöttek a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról. A Társulási

Megállapodást 2013. július 1. naptól kezdődő hatállyal módosítják és egységes
szerkezetbe foglalták.
Társult önkormányzatok képviselő-testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011.évi CLXXXIX törvény (továbbiakban Mötv.) 88. § (2) bekezdésére
figyelemmel -, mely szerint a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához,
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módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez – a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítják:

I. fejezet
Általános rendelkezések
Törlésre kerül:
A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye:
Szatmári Kistérségi Gyerekesély Iroda
4700 Mátészalka, Rákóczi út.43.
Az intézmény működési területe a társulás tag önkormányzatainak közigazgatási területe.
Intézmény tekintetében az alapvető jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje:
Az Intézmény vezetőjével kapcsolatos munkáltató jogkört a Társulási Tanács gyakorolja az alábbiak
szerint: az intézményvezető kinevezése, felmentése.
A vezető felett az egyéb munkáltató jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az intézmény vezetője gyakorolja.

A Társulás által fenntartott költségvetési intézményt a 2. számú melléklet tartalmazza.
II. fejezet - A Társulás célja és feladata
Kiegészítésre kerül:
Kormányzati funkció:
066020
045120

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Út, autópálya építése
Mellékletek

Törlésre kerül:
2. sz. melléklet – A Társulás által fenntartott költségvetési intézmény

Záró rendelkezések
A Társulási Megállapodás módosítása a legutoljára jóváhagyó önkormányzat képviselőtestület döntésének időpontjában lép hatályba.
Záradék:
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A társulási megállapodás
határozataikkal jóváhagyták:

módosítását

a

tag

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
Fábiánháza település képviselő-testülete
Fülpösdaróc település képviselő-testülete
Géberjén település képviselő-testülete
Györtelek település képviselő-testülete
Hodász település képviselő-testülete
Jármi település képviselő-testülete
Kocsord település képviselő-testülete
Mátészalka település képviselő-testülete
Mérk település képviselő-testülete
Nagydobos település képviselő-testülete
Nagyecsed település képviselő-testülete
Nyírcsaholy település képviselő-testülete
Nyírkáta település képviselő-testülete
Nyírmeggyes település képviselő-testülete
Nyírparasznya település képviselő-testülete
Ópályi település képviselő-testülete
Ököritófülpös település képviselő-testülete
Őr település képviselő-testülete
Papos település képviselő-testülete
Rápolt település képviselő-testülete
Szamoskér település képviselő-testülete
Tiborszállás település képviselő-testülete
Vaja település képviselő-testülete
Vállaj település képviselő-testülete

önkormányzatok

képviselő-testületei

Jóváhagyó határozat száma

Mátészalka, 201….…………………..

Gyarmati Endre
polgármester
Fábiánháza

Kovács Csaba
polgármester
Fülpösdaróc

Máténé Vincze Andrea
polgármester
Géberjén

PH.

PH.

PH.

Halmi József
polgármester
Györtelek

Nagy János
polgármester
Hodász

Györfiné Papp Judit
polgármester
Jármi
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PH.

PH.

PH.

Dr. Barkaszi Sándor
polgármester
Kocsord

Hanusi Péter
polgármester
Mátészalka

Müller Istvánné
polgármester
Mérk

PH.

PH.

PH.

Kovács Gábor
polgármester
Nagydobos

Kovács Lajos
polgármester
Nagyecsed

polgármester
Nyírcsaholy

PH.

PH.

PH.

Lakatos Sándor Attila
polgármester
Nyírkáta

Szőkéné Vadon Edit
polgármester
Nyírmeggyes

Szabó János
polgármester
Nyírparasznya

PH.

PH.

PH.

Erdélyi Miklós
polgármester
Ópályi

Szabó Béla
polgármester
Ököritófülpös

Hódi Miklós
polgármester
Őr

PH.

PH.

PH.

Illés Béla
polgármester
Papos

Petri István
polgármester
Rápolt

Teremi László
polgármester
Szamoskér
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PH.

PH.

PH.

Tulbura Gábor
polgármester
Tiborszállás

Tisza Sándor
polgármester
Vaja

Vilmos István
polgármester
Vállaj

PH.

PH.

PH.
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2. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
A
SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
LÉTREHOZÁSÁRÓL

Preambulum

1.

A jelen megállapodásban szerződő társult önkormányzatok egymással 2004. november 4én szerződést kötöttek a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról.

2.

Az önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX
törvény (továbbiakban Mötv.) 87. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati
feladat-és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében a Mötv. 88. § (2)
bekezdésének megfelelően felülvizsgálták a Társulási Megállapodást és - 2013. július 1.
naptól kezdődő hatállyal - azt alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes
szerkezetbe:

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

A Társulás neve: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás).

2.

A Társulás székhelye: 4700 Mátészalka, Rákóczi utca 43.

3.

A Társulás tagjainak képviselőit és lakosságszámát az 1. számú melléklet tartalmazza.

4.

A Társulás alapításának időpontja: 2004. XI. 4. (Létrejött a Szatmári Területfejlesztési
Társulás jogutódjaként)

5.

A Társulás működési területe: a Társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási
területe.

6.

A Társulás időtartama: határozatlan.

7.

A Társulás bélyegzője: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott
körbélyegző, középen Magyarország címerével.
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8.

A Társulás tagjainak neve, székhelye:
Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Fábiánháza, Kossuth u. 25/A.
Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Fülpösdaróc, Fő u. 48.
Géberjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Géberjén, Móricz Zs. u. 30/a
Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Győrtelek, Kossuth u. 19.
Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Hodász, Petőfi Sándor u. 6.
Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Jármi, Kölcsey u. 14.
Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Mátészalka, Hősök tere 9.
Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Kocsord, Szent I. u. 13.
Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Mérk, Hunyadi u. 45.
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Nagydobos, Fő u. 129.
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Nagyecsed, Rákóczi út 14.
Nyírcsaholy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Nyírcsaholy, Szabadság u. 1.
Nyírkáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Nyírkáta, Kossuth L.u. 13.
Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Nyírmeggyes, Petőfi u. 6.
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Nyírparasznya, Szabadság út 23.
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Ópály, Rajk L. u. 4.
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Ököritófülpös, Kossuth u. 108.
Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Őr, Kossuth u. 2.
Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Papos, István király u. 2.
Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Rápolt, Főtér 12.
Szamoskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Szamoskér, Kossuth u. 161.
Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Tiborszállás, Dózsa Gy. u. 17.
Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Vaja, Damjanich u. 71.
Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: Vállaj, Szabadság tér 6.

9.

A Társulás jogi személy gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

10. A Társulás képviselője: a Társulás mindenkori elnöke, annak akadályoztatása esetén a
Társulás mindenkori ügyvezető alelnöke.
11. A Társulás, feladatai megvalósítása céljából költségvetési szervet alapíthat, tarthat fent.
A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye:
Szatmári Kistérségi Gyerekesély Iroda
4700 Mátészalka, Rákóczi út.43.
Az intézmény működési területe a társulás tag önkormányzatainak közigazgatási területe.
Intézmény tekintetében az alapvető jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje:
Az Intézmény vezetőjével kapcsolatos munkáltató jogkört a Társulási Tanács gyakorolja az
alábbiak szerint: az intézményvezető kinevezése, felmentése.
A vezető felett az egyéb munkáltató jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az intézmény vezetője gyakorolja.
A Társulás által fenntartott költségvetési intézményt a 2. számú melléklet tartalmazza.
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II. fejezet
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA
1. A Társulás célja:
a) a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása;
b) a kistérség területén a településfejlesztés összehangolása;
c) szervezeti keret biztosítása a települési önkormányzatok kapcsolat-és
együttműködési rendszerének;
d) integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyeinek
növelésére a Mátészalkai Kistérségben elnevezésű, TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0007
azonosító számú projekt megvalósítása;
e) Mátészalka-Kocsord települések közötti külterületi kerékpárút megépítése
elnevezésű,
KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0018
azonosító
számú
projekt
megvalósítása;
f) európai uniós támogatással megvalósult projektek lezárása és fenntartása.
2. A Társulás tagjai által a Társulásra ruházott feladat- és hatáskörök (alaptevékenység):
Szakágazat:
889900

Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

a) Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
megvalósítása.
b) A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok megvalósítása.
c) Társulási vagyon-üzemeltetési, hasznosítási feladatok.
Kormányzati funkció:
104060
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
107080
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
045120
Út, autópálya építése

III. fejezet
A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
A Társulás szervei
1. A Társulás szervei:
a) a Társulási Tanács,
b) az elnök
c) az ügyvezető alelnök
d) a bizottságok
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A Társulási Tanács
2. A Társulás irányító és legfőbb döntést hozó szerve a Társulási Tanács.
3. A Társulási Tanácsban a tagokat a polgármesterek képviselik, a polgármester
akadályoztatása esetén helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik.
4. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
5. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök hívja
össze és vezeti.
6. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal;
b) e Társulási megállapodásban vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben;
c) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül;
d) a Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15
napon belül.
7. A Társulási Tanács ülése nyilvános, döntését ülésén határozattal hozza.
a) zárt ülést tart a Mötv. 46 § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban szabályozott ügyekben;
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
8. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a Mötv. képviselőtestület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal,
hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A
jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke tizenöt napon belül megküldi a Megyei
Kormányhivatalnak.
9. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a társult önkormányzatok képviselőinek
több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata
szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk
képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.
10. Minősített többség szükséges:
˗ a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;
˗ zárt ülés elrendeléséhez;
˗ a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása,
illetőleg visszavonása, Munka Törvénykönyve 56. § (1) bekezdés szerinti hátrányos
jogkövetkezmény kiszabása;
˗ a társulás elnökének, alelnökének megválasztásához,
˗ a társulásból való kizáráshoz,
˗ és abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.
A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen
lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának
a felét.
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11. A Társulási Tanács feladatai:
a) Meghatározza a Társulás szervezetét,
b) Megválasztja a Társulás szerveit,
c) Meghatározza a Társulás szervezeti és működési szabályzatát,
d) Dönt a költségvetés, a zárszámadás, a Társulás éves munkaterve és annak
beszámolója elfogadásáról.
A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a Társulási Tanács saját maga
állapítja meg.
12. A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az
elnök helyettesítésére, munkájának segítésére ügyvezető alelnököt (elnökhelyettest)
választ. Az elnök személyére a Társulás bármely tagja javaslatot tehet.
13. A társulási megállapodást a Társulás tagjai módosíthatják, törvényben meghatározottak
szerint módosítják.
A Bizottságok
14. A Társulási Tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat
hozhat létre a Társulási Tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági
szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből. A bizottságok
tagjainak számát, összetételét és működésének rendjét a Társulási Tanács határozza
meg, a bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja lehet.
A Pénzügyi Bizottság
15. A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének, működésének és gazdálkodásának
ellenőrzése céljából Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Bizottság elnökét és tagjai több
mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell választani
A Társulás Munkaszervezete
16. A társulás munkaszervezeti (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése,
gazdálkodás) feladatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal látja el. A munkaszervezeti
feladatok ellátásának részletes szabályait, költségek viseléséről külön megállapodás
rendelkezik, melyet minden év február 28. napjáig aktualizál a Társulás és Mátészalka
Város Önkormányzata.

IV. fejezet
A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
1.

A Társulás a Társulási Tanács által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik.
A Társulás pénzalapjának kezeléséért és felhasználásáért, az ezzel összefüggő
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gazdálkodási feladatokért a Társulás elnöke a felelős. A Társulás részéről
kötelezettségvállalásra, illetve utalványozásra a Társulás elnöke, vagy az elnök által erre
személy jogosult. Az elnök a mindenkori közbeszerzési értékhatárokat el nem érő
mértékű kötelezettségvállalások esetében önállóan dönt. A kötelezettségvállalás,
valamint az utalványozás ellenjegyzésére a munkaszervezet gazdasági vezetője – illetve
az általa meghatalmazott személy- jogosult.
2.

A Társulás költségvetését a munkaszervezet kezeli a Társulás számlavezető
pénzintézeténél vezetett számláján.

3.

Bevételei:
a) A tagok által befizetett éves hozzájárulások. Az önkormányzatok hozzájárulása a
lakosság számának arányában történik. A lakosságszám tekintetében a tárgyévi
költségvetési törvénynél figyelembevett lakosságszám az irányadó. A hozzájárulás
összegét a várható költségek figyelembevételével a Társulási Tanács állapítja meg a
tárgyévhez kapcsolódó költségvetési koncepció elfogadása keretében.
A hozzájárulást minden évben két részletben, - az első részletet március 30-ig, a
második részletet augusztus 30-ig, - kell befizetni a Társulás számlavezető
pénzintézeténél vezetett számlájára.
b)
c)
d)
e)

A feladat ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege.
Önkormányzati és állami költségvetési támogatások.
Pályázatok során elnyert támogatások.
Céltámogatások, melyeket elkülönítetten kell kezelni.

4.

Kiadásai:
A Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő működési, felhalmozási és
egyéb kiadások.

5.

A Társulás azon tagjával szemben, mely a vállalt költségviselést határidőben nem
teljesítette, az alábbi eljárás az irányadó:
A Társulási Tanács határozatában felhívja az érintett önkormányzatot a jelen társulási
megállapodásból származó kötelezettségeinek teljesítésére.
Amennyiben a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül belül az érintett
önkormányzat nem tesz maradéktalanul eleget a jelen társulási megállapodásból
származó kötelezettségeinek, a társulás elnöke azonnali beszedési megbízást nyújt be.
A Társulás Tagjai jelen társulási megállapodásnak a képviselő-testületeik által történt
jóváhagyásával, visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják az a számlavezető
pénzintézetüknél
történő,
jelen
társulási
megállapodásból
származó
kötelezettségeiknek teljesítésére vonatkozó, - azonnali beszedési megbízás (inkasszó)
alkalmazására.
A Társulási Tanács azon tagja, mely a vállalt költségviselést határidőben nem teljesítette
az V. fejezet 3. pontjában meghatározott eljárással a Társulásból kizárható. Kizárás
esetén a tag által korábban befizetett tagdíj nem jár vissza.
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6.

Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére
vonatkozó részén felül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból
megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a
közös Tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne
fizesse meg.

7.

Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban
részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy
a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét
nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános
szabályok szerint nyílik meg.

8.

A Társulás tagjai – a polgármesteri hivatalaikon és egyéb fenntartásukban lévő
intézményeiken keresztül, - kötelesek a Társulás és az Iroda megkeresésére határidőben
adatot szolgáltatni, illetve együttműködni minden olyan ügyben, amely jelen társulási
megállapodás alapján a Társulás közös feladatellátásába tartozik. A Társulás tagjai
vállalják, hogy soron következő képviselő-testületi üléseiken napirendre vesznek
minden olyan Társulási ügyet, amely jelen társulási megállapodás alapján a Társulás
közös feladatellátásába tartozik, és képviselő-testületi döntéshozatalt igényel. Sürgős
esetben vállalják rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását.
Az ellenőrzés rendje
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti
jogkörében vizsgálja, hogy a társulás szervezete, működése, döntéshozatali eljárása
megfelel-e a jogszabályoknak.
A Társulás gazdálkodásának ellenőrzését a társulás Pénzügyi Bizottsága, éves
ellenőrzés alapján a belső ellenőr, illetve az Állami Számvevőszék, a Magyar
Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága vizsgálja.
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.

A Társulás vagyona
1.

A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást
követően – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem
idegeníthető el, kivéve ha:
a) az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból
származó ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési
szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített
vagyon kapcsolódott, vagy
b) az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén,
amennyiben a támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a
továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül, vagy
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c) a támogatási szerződésben a támogatással létrehozott vagyon elidegenítése
tekintetében a fentieknél rövidebb időtartam került meghatározásra, akkor csak
azon időtartamon belül, tekintettel az a)-b) pontokra.
A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott olyan vagyon, amely a
beszerzését követően a Társulás tagjai részére használatba átadásra kerül, a támogatási
szerződésben előírt elidegenítési tilalmat követően, vagy ha ilyen tilalom nincs előírva a
használatba adással egyidejűleg, térítésmentesen, vagy amennyiben a Társulás saját
költségvetéséből önerőt biztosított a támogatással létrehozott vagyon beszerzéséhez, az
önerőnek, - a beszerzés és az önerő megfizetésének időpontja közötti időtartamra
számolt, Központi Statisztikai Hivatal által közzétett infláció mértékével növelt
összegének, - a Társulás részére történő megfizetését követően, automatikusan a
Társulás tagjának a tulajdonába kerül.
2.

A vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlása a Társulási
Tanácsot illetik meg, figyelemmel a IV. fejezet 1. és 8. pontjában meghatározottakra. A
Társulás megszűnése esetén a vagyonfelosztás a tagok lakosságszáma arányában
történik.

3.

A központi költségvetési támogatást a Társulásnak, vagy annak tagjának – a Társuláson
keresztül, - a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt kamattal növelt összegben
vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe, ha:
a) a támogatás igénybevételével keletkezett vagyont a beruházás időtartama alatt vagy
az aktiválást követően ingatlanvagyon esetében tíz éven, más vagyon esetében öt
éven belül – elidegenítik, ide nem értve a többcélú kistérségi társulások 2004. évi
támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 15. §ban foglaltakat;
b) a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített támogatási célra és
feltételeknek megfelelően használják fel;
c) a közszolgáltatási feladathoz, a Társulás által átadott normatívát az érintett
önkormányzat nem a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően használja
fel, illetve a közszolgáltatási feladatellátás nem felel meg a rá irányadó mindenkor
hatályos jogszabályoknak.

V. fejezet
A TÁRSULÁS LÉTREJÖTTE, MEGSZŰNÉSE
1.

A tagsági jogviszony keletkezése: A Társulásban résztvevő települések a képviselőtestület minősített többségű határozatával mondják ki a Társulásban való részvételüket.
A Társuláshoz csatlakozni bármikor lehet.

2.

A Társulásból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve naptári év utolsó
napjával lehet. A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési
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önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a
Társulás tagjaival közölni.
A Társulásból való kizárás: A Társulás tagjainak, több mint a fele minősített többséggel
hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a Társulásból kizárhatja azon tagját,
amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra
határidőben nem tett eleget.

3.

4.
-

A Társulás megszűnik:
ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul;
ha társulás tagjai többséggel azt elhatározzák;
bíróság jogerős döntésével;
ha a felmondás illetve a kizárás folytán a tagok száma egy lesz.
A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt
vagyonnal 3 hónapon belül el kell számolni. Annak kiadására a Társulás tagja csak
abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának
ellátását, ebben az esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján
használati díj illeti meg.

5.

A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a
Társulás vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó
vagyon a tagok lakosságszáma arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás
megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet
olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A
létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó
vagyoni igények kielégítése során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi
megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat
ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös
tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a
feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos
működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése
feltételeiben állapodnak meg.

VI. fejezet
Egyéb rendelkezések
1.

A Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal beszámolnak a képviselőtestületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.

2.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint a Ptk.
szabályai az irányadóak.
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3.

Jelen megállapodás mellékletét képezik a társuló önkormányzatok képviselőtestületeinek e megállapodás jóváhagyásáról szóló határozatai.

4.

A jelen megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően – a társult települések polgármesterei, mint akaratukkal egyezőt, saját kezű
aláírással látják el.

5.

Jelen társulási megállapodás módosítása a módosítást utoljára elfogadó társulási
tagönkormányzat Képviselő-testületének elfogadó döntése napján lép hatályba.

6.

A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek
egymás között tárgyalásos formában egyeztetni. Eredménytelen egyeztetést követően a
tagok a bírósághoz fordulhatnak.

A tagok között a társulás működése során felmerült vitás kérdésekben a Nyíregyházi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt.
M á t é s z a l k a, ………………………….

Gyarmati Endre
polgármester
Fábiánháza

Kovács Csaba
polgármester
Fülpösdaróc

Máténé Vincze Andrea
polgármester
Géberjén

PH.

PH.

PH.

Halmi József
polgármester
Györtelek

Nagy János
polgármester
Hodász

Györfiné Papp Judit
polgármester
Jármi

PH.

PH.

PH.
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Dr. Barkaszi Sándor
polgármester
Kocsord

Hanusi Péter
polgármester
Mátészalka

Müller Istvánné
polgármester
Mérk

PH.

PH.

PH.

Kovács Gábor
polgármester
Nagydobos

Kovács Lajos
polgármester
Nagyecsed

polgármester
Nyírcsaholy

PH.

PH.

PH.

Lakatos Sándor Attila
polgármester
Nyírkáta

Szőkéné Vadon Edit
polgármester
Nyírmeggyes

Szabó János
polgármester
Nyírparasznya

PH.

PH.

PH.

Erdélyi Miklós
polgármester
Ópályi

Szabó Béla
polgármester
Ököritófülpös

Hódi Miklós
polgármester
Őr

PH.

PH.

PH.

Illés Béla
polgármester
Papos

Petri István
polgármester
Rápolt

Teremi László
polgármester
Szamoskér

PH.

PH.

PH.

Tulbura Gábor

Tisza Sándor

Vilmos István
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polgármester
Tiborszállás

polgármester
Vaja

polgármester
Vállaj

PH.

PH.

PH.

1. számú melléklet
Szatmári Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések képviselői, és 2010. évi helyi lakosság
száma
Település neve

Polgármester

2010. évi lakosság szám

Mátészalka

Hanusi Péter

Fábiánháza

Gyarmati Endre

Fülpösdaróc

Kovács Csaba

351

Géberjén

Máténé Vincze Andrea

541

Györtelek

Halmi József

1730

Hodász

Nagy János

3432

Jármi

Györfiné Papp Judit

1316

17533
1861
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Kocsord

Dr. Barkaszi Sándor

2990

Mérk

Müller Istvánné

2288

Nagydobos

Kovács Gábor

2182

Nagyecsed

Kovács Lajos

6812

Nyírcsaholy

2322

Nyírkáta

Lakatos Sándor Attila

1917

Nyírmeggyes

Szőkéné Vadon Edit

2745

Nyírparasznya

Szabó János

1000

Ópályi

Erdélyi Miklós

3090

Ököritófülpös

Szabó Béla

1891

Őr

Hódi Miklós

1500

Papos

Illés Béla

873

Rápolt

Petri István

158

Szamoskér

Teremi László

446

Tiborszállás
Vaja

Tulbura Gábor
Tisza Sándor

1080
3721

Vállaj

Vilmos István

1005

Kovács Lajos
elnök

25

2. sz. melléklet
A Társulás által fenntartott költségvetési intézmény
1. A költségvetési szerv megnevezése:
SZATMÁRI KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY IRODA
2. A költségvetési szerv székhelye:
4700 Mátészalka, Rákóczi út 43.
3. A költségvetési szerv közfeladata:
A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás „Integrált térségi programok a
gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai
kistérségben” című, TAMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0007 azonosító számú
pályázatának teljes körű lebonyolítása.
Elsődleges közfeladatok:
 A gyermekszegénység hatásainak, valamint családjaik mélyszegénységéből adódó
fizikai és mentális hátrányainak csökkentése.
 A tanulók tanulási esélyeik növelése tanórán kívüli készségfejlesztő, ismeretbővítő,
tehetséggondozó foglalkozásokkal.
 A fiatalok részére a szabadidő hasznos eltöltési lehetőségének biztosítása,
infrastruktúra megteremtésével és programokkal.
 A családok foglalkoztatási esélyeinek növelése, és Önellátó képességének fejlesztése.
 Szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása.
 A humán szolgáltatók közötti együttműködés és a rendszerszemléletű gondolkodás
fejlesztése, szakmaközi hálózat létrehozásával.
4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
2013. március 1-től
Szakágazat

Szakfeladat

Száma

Neve
M.n.s. egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül

Száma

M.n.s. egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül

890114 A hátrányos helyzetű
gyermekek, fiatalok és
családok
életminőségét
javító programok

889900

889900

Neve
Esélyegyenlőség
890111 elősegítését
célzó
általános,
komplex
tevékenységek
és
programok

5. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatainak közigazgatási
területe.
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Fábiánháza község, Fülpösdaróc község, Géberjén község, Győrtelek község, Hodász
község, Jármi község, Kocsord község, Mátészalka város, Mérk nagyközség,
Nagydobos község, Nagyecsed város, Nyírcsaholy község, Nyírkáta község,
Nyírmeggyes község, Nyírparasznya község, Ópályi község, Ököritófülpös község, Őr
község, Papos község, Rápolt község, Szamoskér község, Szamosszeg község,
Tiborszállás község, Vaja város, Vállaj község közigazgatási területe.
6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, 4700 Mátészalka,
Rákóczi út 43.
7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása és a gazdálkodással összefüggő
jogosítványai:
Önállóan működő és gazdálkodó. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
alapján teljes jogkörű.
8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét, az igazgatót a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa nevezi ki határozott időre, 2013. március 1 – 2015. február 28.
2015. május 31. közötti határozott időtartamra, a 2012.évi I. törvény a Munka
Törvénykönyve alapján
9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
Munkaviszony, amelyre a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény
alkalmazandó. Megbízási jogviszony, melyre az 1954. évi IV. törvény 2013. évi V.
törvény a Polgári Törvénykönyvről szabályai alkalmazandó.
Alapítás dátuma:
Alapítás módja:

2013. március 1.
jogelőd nélküli

Határidő:folyamatos
Felelős: polgármester
Tárgy /4.tsp/ Szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
Dr. Horváth László jegyző:
A szociális rendeletbe a képviselő testület kérésének megfelelően bele vettük a lakhatási támogatást.
Az igényfelmérés ki lett küldve. 264 fő igényelte előzetesen. Ildikót megkérdeztem, belefér az
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összeghatárba ez az igénylés. A támogatást májustól lehet számolni. A képviselő testületnek kellene
dönteni a támogatás összegét illetően, mivel arról volt szó, hogy egységes összegű lenne mindenkinek
a támogatás. Erről kellene dönteni, illetve, hogy maradjon-e a 250 %-os jövedelemhatár, vagy
módosítsuk.
Várom a javaslatokat.
Kovács Gábor polgármester:
Naptári évre, vagy 1 évre adjuk? Erről is kellene dönteni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mindenhová kiment az igényfelmérésről az adatlap, minden postaládába tettek. Gondolom, ez a
darabszám nem a végleges, ehhez még jöhet új igénylés.
Dr. Horváth László jegyző:
Igen, mindenhová kiment az igényfelmérés, de lehet több a végleges igénylés a mostaninál.
Fazekas Sándor képviselő:
Szerintem maradjon a jövedelemhatár a 250 %, hiszen az emberek ehhez viszonyítva adták be a
kérelmeket.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Szerintem a 250 % korrekt.
Dr. Horváth László jegyző:
Dönteni kell az összegről. 5.000 Ft legyen, vagy 4.000 Ft?
Ferenczi Zoltán képviselő:
4.000 Ft-tal számolva is sok lesz a kifizetendő összeg.
Székelyné Mester Mária képviselő:
De a 4.000 Ft-os rendkívüli támogatás akkor ezzel ki lesz váltva, a 9 § (3) bekezdést is ki lehetne
venni a tervezetből.
Bódi Elek képviselő:
Ennek a 4.000 Ft-nak is gesztus értéke is van, hiszen minden hónapban fogja kapni, aki jogosult rá.
Kovács Gábor polgármester:
A 11. § is ki jön akkor, az eseti jelleggel adható.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A 65 év feletti személyeknek adjuk a szemétszállítási díj fizetési kedvezményt is és a lakhatási
támogatást is?
Kovács Gábor polgármester:
Igen.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Naptári évre adjuk, ne inkább egy évre?
Kovács Gábor polgármester:
Naptári évre, és januárban felülvizsgáljuk.
Ferenczi Zoltán képviselő:
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Aki villanyszámlára kéri a támogatást, ott utána lehetne nézni, hogy ne legyen túlfizetés rajta. Ne
forduljon elő olyan eset, mint korábban, hogy többen nagyobb összeget kaptak vissza évvégén.
Dr. Horváth László jegyző:
A számlán rajta van, hogy mennyi a fizetendő összeg, ott látni fogjuk.
Kovács Gábor polgármester:
Víz, gáz, villany és szemétszállításra kérhetik a támogatást.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Tiszta udvar, rendes ház dolgot nem lehet beletenni?
Dr. Horváth László jegyző:
Beleírom a rendeletbe.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a fenti módosításokkal együtt elfogadjuk a szociális rendeletet, kérem
szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
alkotta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
3/2016. (IV.19.) KT. számú rendelete
Szociális rendelet módosításáról
A képviselő testület

- a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről -

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.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
I.cím
A rendelet célja
1. § (1) E rendelet célja, hogy Nagydobos község közigazgatási területén a szociális biztonság
megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított
települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályait.
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(2) A települési támogatások feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és
családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – e
rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat feladata.
II. Cím
A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed Nagydobos
község területén élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar
állampolgárokra, bevándoroltakra, letelepedettekre, a hontalanokra, a magyar hatóságok
által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli települési támogatás tekintetében az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak
(Magyarország) Nagydobos község területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) E rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot
meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel
rendelkezik.
Eljárási rendelkezések
3. § (1) A települési támogatások iránti kérelmet a Nagydobosi Polgármesteri Hivatalhoz kell
előterjeszteni. A rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelemhez csatolni kell az 1.
mellékletet képező jövedelem- és vagyonnyilatkozatot. Amennyiben kérelem külön nem
érkezik, a jövedelem- és vagyonnyilatkozatot – tartalma miatt – kérelemként kell elfogadni.
A jövedelem-és vagyonnyilatkozatot a jövedelem típusának megfelelő igazolással vagy annak
fénymásolatával, valamint az egyes ellátásoknál meghatározott okmányokkal,
dokumentumokkal kell benyújtani. Jövedelem-és vagyonnyilatkozat nélkül e rendeletben
szabályozott ellátások nem állapíthatóak meg.
(2) A települési rendszeres és rendkívüli támogatásokra való jogosultság megállapításakor a
jövedelemszámításnál
a) a havi rendszerességgel járó, nem vállalkozásból illetve őstermelői tevékenységből
származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből
származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
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kell figyelembe venni azzal, hogy a b.) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell számítani.
(3) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot,
akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell
számítani.
(4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b) vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység
megszűnt. A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói
tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az
őstermelői
igazolványt
visszaadták
vagy
visszavonták,
illetőleg
a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből,
c) közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás összegét meghaladó részét.
(5) A benyújtott kérelem, valamint jövedelem- és vagyonnyilatkozat alapján az ellátást
megállapító a kérelmező lakó- illetve tartózkodási helyén helyszíni szemlét tart, az ügyre
vonatkozó lényeges nyilatkozatokat, megállapításokat, e rendelet szerinti 2. mellékletét
képező jegyzőkönyvben (továbbiakban környezettanulmányban) rögzíti.
(6) A jövedelem-és vagyonnyilatkozat, valamint a környezettanulmány csak akkor
mellőzhető, ha azok elkészítésének késedelme a rászoruló életét, testi épségét
veszélyeztetné. Egyedi mérlegelés során azonban utólag a tényleges rászorultság tisztázása
céljából mindkettőt pótolni kell.
(7) Nem szükséges új környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező vonatkozásában
bármilyen támogatás esetén 1 évnél nem régebbi környezettanulmány rendelkezésre áll, és
az ügyfél körülményeiben jelentős változás nem következett be.
(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 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban Ket.) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
4. § Ha a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett
települési támogatás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve
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pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett
megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból
a) 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,
b) csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét,
c) részletekben fizettetheti meg.

II. Fejezet
Települési Támogatások
I. cím
Ellátások formái
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,
ab) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek
részére, valamint
b) rendkívüli települési támogatást
biztosít (továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő települési
támogatások).
(2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások postai úton, vagy a kérelmező
nyilatkozatának megfelelően folyószámlára kerülnek kifizetésre, kivéve, ha a határozatban
feltüntetésre kerül a készpénzben történő kifizetés engedélyezése.
(3) A képviselő-testület e rendeletében meghatározott rendkívüli települési támogatást, az
éves elfogadott szociális keret ismeretében kiegészítheti, a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat javaslata, közreműködése alapján.
(4) A (3) bekezdésben foglalt támogatások megállapíthatósága tekintetében
a szociális ügyekkel foglalkozó mindenkori képviselő-testület bizottsága véleményét ki kell
kérni.
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II. Cím
Szociális rászorultságtól függő települési támogatások
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatás
6. § (1) Lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás
tagjai által életvitelszerűen lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
A Képviselő-testület a villanyáram-, a víz- és gázfogyasztáshoz és
hulladékszállítás költségeihez nyújt támogatást.
(2) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában és a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz, a szolgáltató részére
történő folyósítással, előre fizetős mérőóra feltöltésével kell nyújtani, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását legnagyobb mértékben
veszélyezteti. Ennek érdekében önkormányzat a szolgáltatókkal keretmegállapodást köt.
(3) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át (71.250 Ft) , és a háztartás tagjai egyikének sincs Szt. szerinti
vagyona. (a jogosultság feltételeit a képviselő testület szabadon állapítja meg)
(4) Az igénylőnek a jövedelmét hitelt érdemlően kell bizonyítania,
amihez munkabér esetén, munkáltatói igazolás,nyugdíj esetén a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás (zöld színű), egyéb
ellátás esetén a postai szelvény szükséges.
(5) A lakhatási támogatás összege minden esetben 4.000 Ft.
(6) A lakhatási támogatás az adott naptári évre kerül megállapításra.
(7) A lakókörnyezetét rendben kell tartani az alábbiak szerint:
a./ Kérelmezőnek gondoskodnia kell az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara,
kertje a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartásáról.
b./ Kérelmezőnek gondoskodni kell az ingatlan állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának valamint higiénikus állapotának biztosításáról.
c./ Amennyiben felmerül annak gyanúja, hogy a kérelmező nem felel meg a lakókörnyezet
rendben tartásával kapcsolatos feltételeknek, a jegyző ellenőrzést tarthat.
d./ Amennyiben a rendeletben megállapított feltételek hiánya fenn áll, a jegyző annak
teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat öt napos határidő kitűzésével az elvégzendő
tevékenységek konkrét megjelölésével felszólítja.”

A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére nyújtott települési támogatás
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7. § (1) A Képviselő-testület a 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy
otthoni ápolását ellátó együtt lakó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi
hozzájárulásként települési támogatást nyújt.
(2) Az (1) bekezdés szerint települési támogatásra jogosult a hozzátartozó (Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 8:1) bekezdés 2. pont), ha tartósan beteg 18. életévét
betöltött személy gondozását, ápolását végzi, feltéve, ha
a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át, és
b) a Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során tartósan beteg személy az, aki előreláthatóan három
hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
(4) A 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó települési támogatás megállapítása iránti kérelméhez csatolni kell, a
háziorvos
a) igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg,
b) szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.
(5) Nem jogosult a 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni
ápolását ellátó hozzátartozó települési támogatásra, ha:
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban,
b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj
összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt
végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné
válása esetén - folyósítanak,
c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási
intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,
d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével
- a napi 4 órát meghaladja,
e) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés áll fenn,
f) a Szt. 41. § szerinti ápolási díjra jogosult.
(6) A 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
hozzátartozó települési támogatásra való jogosultságát meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási
jogának gyakorlásával felhagyott,
e) az (5) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.
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(7) A 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
hozzátartozó települési támogatásra való jogosultsága az ápolási kötelezettség nem
teljesítése esetében akkor nem áll fenn, illetve az arra való jogosultság akkor szűnik meg,
ha az ápolást végző személy több, egymást követő napon nem gondoskodik
a)
az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről,
b)
az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénes körülményeiről,
c)
az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről (orvosi, egészségügyi
ellátás biztosításáról).
A fentiekről az ápolás helyszínén végzett környezettanulmány készítése során kell
meggyőződni. A kötelezettség nem teljesítésének megállapítására legfeljebb 3 alkalommal
történő ellenőrzés és a helyszínen történő figyelmeztetés után kerül sor.
(8) A 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére nyújtott települési támogatás havi összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.
(9) A 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére megállapított települési támogatás havi összege, a más
rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a (8) bekezdés szerinti összegnek és a
jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha
a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat
kell megállapítani.
(10) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő hónap
utolsó napjával kell megszüntetni.
(11) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását
végző személy részére megállapításra kerülő települési támogatás esetén rendkívüli
települési támogatáson kívül más települési támogatás nem állapítható meg.
(12) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását
végző személy részére a települési támogatást az ápolt tartós betegségének fennállásáig,
de legfeljebb egy évre lehet megállapítani.
(13) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását
végző személy részére megállapított települési támogatás iránti kérelem a jogosultsági
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időtartama alatt, annak lejártát megelőző egy hónapban is benyújtható. Amennyiben az
eljárás a jogosultság lejárta előtt befejeződik, az új jogosultság kezdő időpontjaként a
korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.
(14) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását
végző személy részére megállapított települési támogatás folyósítása alatt az ápolást
végző személy ápolási kötelezettségének teljesítése bármikor ellenőrizhető.

(1) Ápolási díjat, állapit meg a képviselő-testület azon személy részére, aki a Sztv. 40 – 41
§-ában meghatározott feltételeknek megfelel.
(2) 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.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján kérelmet azok, nyújthatnak be, akik alanyi
jogon nem részesülhetnek ápolási díjban.
(4) A méltányossági ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott alapösszeg
(5) A méltányossági ápolási díj megállapítása iránti kérelem ügyében Képviselő-Testület
dönt.

Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
8. § (1) Gyógyszer-kiadások viseléséhez települési támogatás a szociálisan rászorult
krónikusan beteg személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához
kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében nyújtott hozzájárulás.
(2) Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítása iránti
kérelemhez csatolni kell a vényköteles társadalombiztosítás által támogatott, tartósan
alkalmazott gyógyszer szükségletre vonatkozó adatokat tartalmazó 4. melléklet szerinti
háziorvosi igazolást, valamint az ez alapján kiállított gyógyszertári igazolást.
(3) Gyógyszer-kiadások viseléséhez települési támogatásra való jogosultság állapítható meg
annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át, egyedül élő esetében annak
225 %-át, és a havi rendszeres gyógyszer költségének mértéke eléri, vagy meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, feltéve, ha a kérelmező és
családja a mindenkor hatályos Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik.
(4) Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege nem lehet
magasabb az alábbi, jövedelemkategóriák szerinti összegeknél:
Egy főre jutó jövedelem:

Havi, maximum összegek:
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A nyugdíjminimum

Családban élő

150 %-ig

2.500,- Ft.

175 %-ig

2.000,- Ft.

Egyedül élő
–
2.500,- Ft.

200 %-ig

-

2.000,- Ft.

225 %-ig

-

1.500,- Ft.

(5) Gyógyszer-kiadások viseléséhez települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának
első napjától 12 hónapra kell megállapítani. Amennyiben a kérelmező jogosultsága továbbra
is fennáll, a jogosultság megállapítása iránti kérelem legkorábban a jogosultság lejártát
követő hónapjában adható be, és a támogatást, a korábbi jogosultság megszűnését követő
hónap első napjától kell megállapítani.
(6) Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra egy családon belül csak
egy fő jogosult.
(7) Nem jogosult gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra az a
személy, aki a Szt. szerint alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult.
(8) Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultságot meg
kell szüntetni, amennyiben
a) a jogosultsági időtartalom alatt a (7) bekezdésben foglalt közgyógyellátásra szerzett
jogosultságot,
b) a jogosult elhunyt.
(9) Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultságban
bekövetkezett változás esetén, a támogatásra való jogosultság, a változást követő hónap
utolsó napjával szűnik meg.
(10) Ha gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság
jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel miatt kerül megszüntetésre, akkor intézkedni kell
a gyógyszer-kiadások viseléshez folyósított települési támogatás megtérítéséről.

Rendkívüli települési támogatás
9. § (1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást
veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.
(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg,
a) ha az egy főre jutó családi havi jövedelem, nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 175 %-át,
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b) Egyedülálló esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át.
(3) A létfenntartást veszélyeztető, vagy a rendkívüli élethelyzet különösen:
a) ha a család bármely tagja 3 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült,
b) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott az egészség megőrzése,
helyreállítása érdekében szükséges akut megbetegedése során keletkezett gyógyszer,
továbbá gyógyászati segédeszköz, szolgáltatás igénybevétele, ha annak díja a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30 %-át meghaladja,
c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba
való visszakerülésének elősegítése,
e) gyermek táplálékallergiája vagy más alapbetegsége miatt speciális diétája,
f) hozzátartozói haláleset,
g) családban élő gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásával, térítési díjának fizetésével, a
gyermek óvodai nevelésével, bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos egyszeri kiadások,
vagy a védőnői szolgálat, illetve egészségügyi intézmény által javasolt szolgáltatások,
ellátások igénybevétele,
h)ha elemi kár következtében lakhatását biztosító ingatlan megrongálódott, és
i) helyrehozatali költségének teljesítése átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja
létfenntartását veszélyezteti.
(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.
(5) Nem állapítható meg továbbá rendkívüli települési támogatás gyógyszertámogatásként
és gyógyászati segédeszköz beszerezése címén, amennyiben a nevezett személy gyógyszerkiadás viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül.
(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtásakor a családot ért elemi kár
kivételével – a támogatás alapját képező létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli
élethelyzettől függően - különösként csatolni kell:
a) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött tájékoztatást, igazolást,
b) az érintett egészségügyi intézményi igazolást,
c) a váratlan költségekről szóló igazolást,
d) a gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz szükségletről, az egészségügyi szolgáltatás
igénybevételéről szóló, az érintett egészségügyi szolgáltató igazolását,
e) a halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben a haláleset nem Nagydoboson történt,
f) a gyámhivatali határozatát,
g) az oktatási intézménytől, az iskolaköteles korhatárt betöltött gyermek esetében
iskolalátogatási igazolást a tanulói, hallgatói jogviszonyról, igazolást a fizetendő térítési,
képzési díj összegéről,
h) az óvodai nevelést igazoló, az óvoda által kiadott igazolást és számlát,
i) a várandósságot igazoló orvosi igazolást vagy terhességi kiskönyvet,
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j) az egészségügyi szolgáltatások, ellátások szükségességét igazoló, a védőnői szolgálat,
illetve az egészségügyi intézmény által kiállított javaslatot, az egészségügyi intézmény által
kiállított igazolást,
kl) a temetés költségeiről szóló számlák eredeti példányát.
(7) A hozzátartozói halálesetre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatás
összege, valamint a támogatás megállapításáról rendelkező határozat száma az eredeti
temetési számlára rávezetésre kerül.
(8) Havi rendszerességgel adott rendkívüli települési támogatás főként gyermek-nevelési
többletköltségre, gyermekintézményi térítési díjra, elhúzódó orvosi/kórházi kezelésekre,
elemi kár helyreállítására állapítható meg. Ezen állapotok fennállását, folyamatosságát a
tényleges helyzetnek megfelelő dokumentumokkal kell igazolni.
(10) A rendkívüli települési támogatás összege esetenként nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez
való hozzájárulásként megállapított támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben
szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 % -ánál.
(11) A temetési költségek finanszírozása érdekében nyújtott rendkívüli települési támogatás
legkisebb összegéről a helyben szokásos, legolcsóbb temetési költségekről írásban, az
önkormányzat minden év január 15. napjáig történő megkeresésére, a helyi temetkezési
szolgáltatók nyújtanak tájékoztatást, melyből az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlat fogadható el.
(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.
(13) Amennyiben a támogatott személy a (15) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem
tesz eleget, úgy a Szt. és a Ket. 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.
A 70. életévét betöltött Nagydobosi lakosok részére a szemétszállítás díját jövedelmi
viszonyra tekintet nélkül átvállalja.
Ezen támogatási forma, mindig csak az adott évre igényelhető ill. csak az adott évre biztosítja
a Képviselő testület.
10. § (1) A szociális rászorultságtól függő rendkívüli települési támogatás egészben vagy
részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható.
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(2) Természetbeni ellátás különösen a tankönyv, tüzelő vásárlás támogatása, tandíj,
közüzemi díjak.
(3) A természetbeni ellátás kiszolgálásában, amennyiben a tényállás tisztázása során
indokolttá válik, a jogosultságról szóló határozat egy példányával kérhető a Nagydobosi
Családsegítő Szolgálat közreműködése. A Családsegítő Szolgálat közreműködését az
ellátásban
részesülő
életvitele
indokolhatja.
Közreműködés
alatt
az utalványok célravezető felhasználásában tett intézkedést, illetve utalvány-felhasználás
elszámoltatását kell érteni.

Köztemetés
11. § Az eltemettetésre köteles személy a megtérítési kötelezettség alól egészben vagy
részben –amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné
– mentesítheti:
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.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
123. § (1) A rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Nagydobos község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Kovács Gábor

Dr. Horváth László

Határidő:folyamatos
Felelős: polgármester

Tárgy /5.tsp/ Egyebek
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Dr. Horváth László jegyző:
A Kormányhivatal kérte a segítségemet az alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatban, a törvényi
minimumokat kellene elfogadni a költségtérítésnél és a tiszteletdíjnál is. Így a tiszteletdíj 157.045.-Ft,
a költségtérítés 23.556 Ft. Az alpolgármester lemond erről a tiszteletdíjának a mértékéről és a
költségtérítés teljes összegéről lemond, és kéri hogy részére a korábban megállapított alpolgármesteri
tiszteletdíj mértékét a képviselő tiszteletdíj mértékének a kétszeresét, azaz 100.400 Ft-ot állapítsanak
meg. Ennek megfelelően hatályát veszti a korábbi 114/2014 (X.21.) és a 40/2015. (IV.09.) KT.
határozatok.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
37/2016. (IV.19.) KT. számú határozata
Az alpolgármesteri tiszteletdíjának és költségtérítésének mértékéről
A képviselő testület
a) Fazekas Sándor alpolgármester részére a törvényi minimum szerint járó
157.045 Ft tiszteletdíjat és 23.556 Ft költségtérítést állapít meg.
b) Az alpolgármester ezen összegekre vonatkozó nyilatkozata és lemondása
alapján a tiszteletdíját bruttó 100.400 Ft-ban állapítja meg, a
költségtérítéséről pedig teljes egészében lemond.
c) Hatályon kívül helyezi a 114/2014 (X.21.) és a 40/2015. (IV.09.) KT. számú
határozatokat.
Határidő: azonnali
Felelős: polgármester
Dr. Horváth László jegyző:
Szeretném tájékoztatni a képviselő testületet a kisebbségi önkormányzat támogatásáról. Beszéltem a
támogatáskezelővel, eddig 390.000 Ft-ot kaptak, de változott a szabályozás ez az összeg féléves
támogatás volt, így az éves támogatás összege: 780.000 Ft, ehhez jön még a feladatalapú támogatás a
14 pontra 350.000 Ft-ot kapnak és az önkormányzattól 200.000 Ft támogatást kapnak.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Váradi Anti tudja, hogy ennyi pénzt kapnak?
Dr. Horváth László jegyző:
Most már igen, ő is lett tájékoztatva erről.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nekünk nincs lehetőségünk rá, hogy lássuk mire költik ezeket az összegeket?
Dr. Horváth László jegyző:
Nekünk tájékoztatást adhatnak, de mi nem szólhatunk bele az összegek felhasználásába.
Kovács Gábor polgármester:
Felhívtak a Zemplénkő Kft-től, hidegemulziót adnak kátyúzáshoz. Én arra gondoltam, hogy célszerű
lenne venni, kisebb kátyúzáshoz jó. 50 zsák 90 ezer Ft.
Ferenczi Zoltán képviselő:
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Több hely van a településen, ahol kátyú van, vagy át van vágva az aszfalt. Lenne aki bedolgozná az
anyagot?
Kovács Gábor polgármester:
Igen, és meg van hozzá a aszfaltvágó is, meg tudjuk oldani a bedolgozását.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az óvodában az épület bejáratánál lévő faépítményt le kellene festeni.
Kovács Gábor polgármester:
Nyáron diákmunkában megoldjuk.
A helyi értéktár bizottságot el kell fogadni a testületnek, Kiss Árpád elnök, Kiss Béláné, Koncz
Józsefné, Balogh Béláné, és Ferenczi Anita tagok alkotnák a bizottságot.
Aki egyetért ezzel, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
38/2016. (IV.19.) KT. számú határozata
A Helyi Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról
A képviselő testület
A Helyi Értéktár Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Kiss Árpád elnök
Kiss Béláné
Koncz Józsefné
Balogh Béláné
Ferenczi Anita tag
Bódi Elek képviselő:
Az iskolai étezésért Tolnai Zoltánnénak kell egyedül fizetni. Nem arról volt szó, hogy átvállalja az
önkormányzat azoknak a térítési díját, akinek fizetni kell?
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az óvodánál is kérdeztem ezt, hogy van-e olyan gyerek akinek fizetni kell az étkezésért.
Kovács Gábor polgármester:
Utána nézek, hogy fizet-e valaki az óvodában, vagy az iskolában az étkeztetésért.

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 19 óra 00 perckor.

Kmf.
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Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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