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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. február 24-én    

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 

    

    Dr. Horváth László  jegyző 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről távolmaradt Székelyné Mester Mária és Fekete 

László képviselő. 

 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Bódi Elek és Giczei István képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli.  

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

23/2015. (II.24.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

 

 

1) A települési támogatásokról szóló rendelet 

      Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

 

2) Egyebek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy /1.tsp/ A települési támogatásokról szóló rendelet 

   Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megkérem jegyző urat, hogy terjessze elő a napirendi pontot.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Az előterjesztést tegnap mindenki megkapta.  Az első rész a jogszabályi felhatalmazásokat 

tartalmazza. Települési támogatásokra szorítkoztam a rendeletben. A szociális bizottság javasolta, 

hogy a 4. oldalon legyen kiegészítve, legalább 1 éve Nagydobosi lakóhellyel kell rendelkezni a 

kérelmezőnek.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A törvény ezt engedi? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Szerintem igen, de holnap rákérdezek. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mi van, ha jön valaki, és támogatást akar kérni, de nem lakik itt egy éve, haljon éhen? Nehogy benne 

legyünk a televízióban. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

És, ha a konkrét támogatás igénylési feltételéhez tesszük hozzá? Ennek utána járok pontosan, hogy 

milyen törvényi lehetőségek vannak.  

A 7. oldalon az 5 §-nál kivesszük az a) pont 4. részt a lakhatási támogatást, ez régebben 

adósságkezelési támogatás volt, ilyen az önkormányzatnál nem volt.  

6 § (1) bekezdés utolsó sornál a szemétszállítást megkérdőjeleztem, itt fogjuk megadni, vagy a 

hulladékgazdálkodási rendeletben, mint mentességet? 

 

Megérkezik Fekete László képviselő. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Itt jobb megadni, erre kapunk pénzt, a másik fajtánál viszont nem. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Jó akkor ez itt marad. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A 65 éves kor felett terveztük, itt majd meghatározzuk a jövedelmet.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

A rendkívüli támogatásokhoz tesszük, megnéztem oda be lehet tenni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ez nem élethelyzetet befolyásoló, adható rendkívüli támogatásban? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Igen adható, mivel a rendkívüli támogatási formában is adhatunk havonta támogatást.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A lakásfenntartási támogatások nagy része az önkormányzatunknál október és november hónapban lett 

megállapítva, ezért átmeneti rendelkezés szerint a megállapított jogosultsági időszakra adnunk kell, ezt 

az állam 90 %-ban támogatja, nekünk 10 %-ot kell hozzátenni, ez kb. 1,3 millió Ft. A szemétszállítási 

díj és ez együtt kb. 5 millió Ft.  



Én személy szerint olyan támogatási formában gondolkodtam, melyet mondjuk 200-250 családnak 

lehet adni, évente 2-4 alkalommal.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Szociális tűzifában nem lehet gondolkozni? 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A rendkívüliben lehet adni.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha beletesszük, mint szociális tűzifa 4 millió Ft összegben, akkor az állam fog adni ugyan ilyen célra 

pénzt? 

 

Fekete László képviselő: 

Másfajta megnevezést kell adni és szerintem működik. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Hozzászoktak, hogy áramhoz, vízhez, fűtéshez, hozzájárultunk. Ha megszűnik ezekre a támogatás, 

szerinted fogják maguktól fizetni? 

 

Fekete László képviselő: 

Szerintem igen.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A költségvetésnél úgy kell kalkulálni, hogy nem mehet szociális támogatásban az első lakáshoz jutók 

támogatása, és a nyugdíjasklub és a civilszervezetek, egyházak támogatása. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Azért javasoltam az előző képviselő testületi ülésen, hogy ha 6 embernek tudunk adni 100.000 Ft-ot, 

akkor ez korrekt, főképp ha ebbe a szociálisba nem lehet beletenni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Lehet 10 fő is, de akkor adjunk kevesebbet. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Maradjon szerintem a 600.000 Ft 6 igénylőnek.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

16 millió Ft maradt, amiből lehet gazdálkodnunk, ebből 1,3 millió Ft a lakásfenntartási 10 %-ra, és 3,5 

millió a 65 év felettiek szemétszállítási díjára kell, melyet szociális védeni kell, meg kell határozni a 

jövedelmi határt, bizonyos összeg felet már nem jár támogatás.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Igaza van polgármesternek, egy határt kell meghatározni, mondjuk legyen 130.000 Ft a 

jövedelemhatár. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Lehet 65 éveseknél a minimál nyugdíj összegének 4 szeres szorzója a határ, és a 70 éven felülieknek 

pedig jövedelmi határ nélkül mindenkinek járna.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Egy évre kell megadni, és tájékoztatni kell erről a lakosságot.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Természetesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot.       



 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha a 70 év felettieknek mindenkinek adjuk, akkor nincs szociális érzékenység.  

 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

De van, mert a 65 éveseknél szabályozzuk. Itt jut eszembe, hogy fel kellene mérni, hogy kinek kell 80 

literes kuka, az olcsóbb lenne, ezt törvény írja elő. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Amikor itt volt a hulladékszállító cég vezetője, azt mondta, hogy a 80 literes kukát nem tudja felvenni 

a kocsi.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Most már törvény írja elő, kötelező nekik elszállítani. Nagyon sok háztartásnál nincs tele a kuka 

minden héten, szerintem lenne rá igény. Erre  a lehetőségre a későbbiekben visszatérünk.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Legyen meghatározott összeg kedvezményként a szemétszállításnál, vagy mondjuk a díj 50 %-a. 

 

Fekete László képviselő: 

Szabályozni kell a támogatás mértékét? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A 4,5-szeres szorzó az jó lesz, ezen összegtől többet kevesen kapnak a nyugdíjasok között. Akinek a 

kuka a nevén van, annak ne haladja meg a jövedelme ezt az összeget.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Akkor mindegy, hogy kivel lakik együtt, annak mennyi a jövedelme. Jövedelemigazolásként ne a 

nyugdíjszelvényt kell elfogadni, hanem amit év elején a NYUFIG kiad igazolást a nyugdíj összegéről 

 

Bódi Elek képviselő: 

Értesítést kell kiküldeni, hogy mindenki tudjon róla.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mi okok gondot a lakosság körében, mihez adjunk támogatást? 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A gyógyszerkiadásokhoz is lehetne, illetve a méltányossági ápolási díjat is meg kellene adni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Negyedévente, vagy félévente lehetne adni háztartásonként 5.000 Ft, ez is kivitelezhető lenne.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Higiéniára, egészséges táplálkozásra az iskolás és óvodás gyerekeknek nem lehet támogatást adni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ezt meg fogják kapni állami szinten a közétkeztetésben.  

 

 

 



Kovács Gábor polgármester: 

Felvetődött a szociális kerekasztal megbeszélésen a nyugdíjasok támogatása húsvétkor és 

karácsonykor, élelmiszer csomaggal, gyümölccsel. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Csak nyugdíjasoknak? 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, őrájuk gondoltunk. De nem biztos, hogy a rendeletbe bele kell tenni ezt.  Ha meghozzuk a 

rendeletet, akkor évközben lehet változtatni rajta.  

Nekem még az sem biztos, hogy a lakásfenntartási 90 %-át visszaigényelhetjük, mi van, h a mindet 

nekünk kell állni?  Ezt meg kell tudni pontosan.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A csomagról jut eszembe, eddig hány Ft-ot adtunk ki élelmiszer csomagra? Sosem adtunk ki erre 

pénzt. Tündének rá kellene állni arra, hogy az élelmiszerbankkal felvegye a kapcsolatot, azok a 

csomagok ingyen lennének, nem kerülne az önkormányzatnak pénzbe. Én elismerem a családsegítő 

munkáját, de ezzel még jobban el lenne ismerve a településen. Korábban Anita rendezte az 

élelmiszersegélyeket.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kétszer hoztunk élelmiszert Miskolcról, melyből minden háztartás részesült. Utána lehet járni a 

dolognak.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Javaslom, hogy szabályozzuk le a rendkívüli részt, határozzuk meg, hogy egy évben hányszor lehet 

beadni rá a kérelmet, és mennyit adunk alkalmanként.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Eddig 3.000 Ft-ot adtunk önkormányzati segélyre.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én azt javaslom, hogy háztartásonként lehessen beadni a kérelmeket, évente 2 alkalommal.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Háztartásonként 4000 Ft és évente 2 alkalommal adhatja be. Jó lesz így? 

 

A képviselő egyhangúlag elfogadta a polgármester javaslatát. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Köztemetés esetén, van olyan, aki a mai napig nem fizette ki a költséget, és a házát is el tudta adni. 

Tudok ilyenről. Javaslom, hogy ilyen esetekben az ingatlanra jelzálogot jegyeztessünk be, térüljön 

meg a köztemetés költsége. Ha nincs bejegyeztetve a jelzálog nem fizetik meg a köztemetés költségét, 

mely 100.000 Ft, így azok kapnak 100.000 Ft-ot a 10.000 Ft temetési segéllyel szemben. Ez is pénz 

lenne, ha megtérülne. Be kell jegyeztetni a jelzálogot jegyző úr. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jegyző úr, ez ugye már most is így működik? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Igen. 

 

 

 



Bódi Elek képviselő: 

A szociális bizottságnak nincs jelen pillanatban elnöke, akadálya-e ez a rendelet elfogadásának, nem 

gond ez? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

A szociális bizottság törvényes működéséhez elengedhetetlenül szükséges hogy legyen elnöke, a 

bizottság csak ajánlást tesz, a döntés a képviselő testület kezében van.  

 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A képviselő testület fogadja el a rendeletet. Úgy gondoltam, hogy a rendes testületi ülésen eldöntjük, 

hogy végleges döntése-e ez Zolinak, vagy marad-e a bizottság, vagy hogy fog működni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A bizottság csak ajánlást tesz. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem látok benne ajánlást, hogy ki tartatja be a rendeletben foglaltakat, ki érte a felelős? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

A szociális ügyintéző a felelős.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az ügyintézési határidő nincs beletéve a rendeletbe.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

A KET szabályozza ezt, az abban foglaltakat kell alkalmazni.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A szociális ügyintéző a beadott kérelmeket megszűri, és csak az kerül lénk, mely megfelel a 

rendeletben foglaltaknak, és minden melléklet hozzá van csatolva. 

 

Dr. Horváth László jegyző:  

Igen, így van.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Természetbeni ellátásnál van a rendeletben az Erzsébet utalvány, akkor a 4000 Ft segélyeket is oda 

lehet adni utalványban? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Nem lehet adni Erzsébet utalványban, azt ki is vettük a rendeletből. 

 

 

Tárgy /2.tsp/ Egyebek 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Egy dolgot szeretnék még megbeszélni veletek. A betontörmelék, ami lent, vagy összedarálja egy 

vállalkozó, vagy Tibiék összedaráltatják és elszállítják, akkor egy fillérbe sem kerül. Kb. 500 m3 van, 

ha összedarálja 1 millió Ft-ba kerülne és a törmelék nekünk maradna. Jó lenne ebben dönteni. 

Szamosszegen most ott van a vállalkozó, aki összedarálná. 

 



Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha ledarálják és elviszik, akkor nem kerül pénzbe. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, így van. Azért látnám célszerűbbnek, ha mi daráltatnánk le, mert tökéletes lenne útalapnak, és a 

mezőgazdasági utakhoz rázónak is fel lehetne használni.  

 

Fekete László képviselő: 

Erre nincs pályázat? Akkor egy forintba sem kerülne az önkormányzatnak.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Járda alá is jó lenne? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Oda nagy. A vállalkozó kiszedi belőle a földet és a vasat. 

Ildikóval beszélgettem, hogy feladatfinanszírozás van. Az útra is van betervezve pénz, arra kapunk is, 

és azt oda is kellene elkölteni. Lenne miből az utat elkészíteni, pl. a Jókai utcában is. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Önkormányzati útnál akkor ér valamit ez a zúzott kő, ha tennél rá valamit.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha erre teszel szamos homokot, vagy mart aszfaltot, akkor szerintem jó lesz. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Szerintem akkor érdemes 1,2 millió Ft-ot kifizetni a beton összedarálására, ha hasznosítod is a 

törmeléket. Azért ledarálni, hogy ott álljon, nem szabad. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Persze hasznosítani kell.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nem, ez volt itt Szamosszegen. 

Más.  

12 malac el lett adva, a másik 12-re is lenne vevő. Adjuk el? 

 

A képviselő testület 2 tartózkodással a malacok eladása mellett döntött 550Ft/kg áron. 

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 

 

Bódi Elek         Giczei István  

                     

jegyzőkönyv - hitelesítők 


