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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. június 9-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 

    Székelyné Mester Mária képviselő 

 

     Dr. Horváth László  jegyző 

 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja.  Az ülésről igazoltan távol maradt Fekete László képviselő.  

 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Bódi Elek és Ferenczi Zoltán képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli.  

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének módosítására. Javasolja áttenni 1. napirendi 

pontnak a mezőőri rendelet ezt követően a napirendi pontok változatlan formában tárgyalandók.  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

67/2015. (VI.09.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1) Mezőőri rendelet elfogadásáról (írásban megküldve az előző anyaghoz) 

Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

2) Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás, 

Társulási Megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

3) Szociális bizottságról  

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

4) Kristályvíz Kft-vel kötött megállapodás felbontása 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

5) Óvoda kérelme 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 



 

6) Egyebek 

 

7) Szociális ügyekről (zárt ülés) 

 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ Mezőőri rendelet elfogadásáról  

Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

 

Kovás Gábor polgármester: 

Köszöntöm a mezőőröket köreinkben, a rendelet tárgyalása előtt, megkérlek benneteket, hogy pár 

mondatban tájékoztassátok a képviselő testületet az utóbbi időben elvégzett munkáról, illetve a 

képviselő testület által feltett kérdésekre válaszoljatok.  

 

Fazekas Norbert mezőőr: 

Készítettünk egy beszámolót. Az elmúlt évhez hasonlóan a téli és az őszi időszakban növekedett meg 

a szabálysértési cselekmények száma, fasorokban, erdőkben történt lopások miatt. A kukoricában a 

tallózási rendeletnek köszönhetően akik tallóztak, azoknak volt engedély a tallózásra a gazdáktól. 

Több esetben kaptunk el illegális szemétlerakókat, akik ezt követően összeszedték a leborított 

szemetet  és elvitték. A vadásztársaságokkal és az erdészettel jó a kapcsolat, jól együtt tudunk 

működni, és kérik is a segítségünket. Mi amiben tudunk, segítünk. A rendőrökkel a téli időszakban 

többször vettünk részt falopás elleni akciókban, sőt az elmúlt héten is kérték a segítségünket egy ügy 

kapcsán, mivel mi jól ismerjük a határt. Jó kapcsolatot alakítottunk ki velük, reméljük ez a 

későbbiekben is így lesz. Röviden ennyit szerettem volna elmondani a munkánkról.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Köszönöm a beszámolót. Az egyik legkritikusabb terület a falopás. A mezőőri rendelet az 

erdőművelésű ágú területekre és a halastóra nem terjed ki. Jegyző úr, keressük meg a lehetőséget arra, 

hogy erdőben is alkalmazni lehessen a rendeletet.  

 

Poór Zsolt mezőőr: 

Az állami erdő sem tartozik a területünkhöz, de mégsem engedjük a falopást. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Törvényesen kell ezt jegyző úr rendezni, nézz utána.  

Szerettem volna kérdezni, hogy figyelitek-e a szemétlerakókat, de erre megkaptam a választ.  

Bérezés. én kitaláltam egy mozgóbért nektek, az elfogások alapján a teljesítményre kapnátok.  

Jegyző úr, ki lettek-e küldve az értesítések az 1000 Ft mezőőri járulékról a lakosságnak? 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Nem, mivel még nincs elfogadva a rendelet. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A rendelet nélkül nem lehet. Zsolti, nem okoz gondot az, hogy máshol is dolgozol, be tudjátok osztani  

egymás között a szolgálatot? 

 

Poór Zsolt mezőőr: 

Kötetlen munkaidőnk van heti 40 órában, szabadidőmben pedig azt csinálok, amit akarok. De be 

tudjuk egymás között osztani a szolgálatot.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Norbi, Tibi ti is úgy gondoljátok, hogy zökkenőmentes a beosztás? 



 

Fazekas Norbert, Nagy Tibor mezőőr: 

Igen.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Együtt megbeszélték, mikor itt voltak, hogy egyedül is járőrözhetnek.  

 

Fazekas Norbert mezőőr: 

Ha gond van, telefonon értesítjük egymást, ezt mi megoldjuk.  

 

Nagy Tibor mezőőr: 

Igen ez nem gond, megoldjuk. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A rendeletben az áll, hogy 30 napon belül be kell jelenteni a változást a használatban, de még nincs 

elfogadva ez a rendelet.  

Ha a bérezésetekre sor fog kerülni, én javasolni fogom a teljesítmény alapján a mozgó bért nektek.  

Mondja el a többi képviselő testületi tag is a véleményét, kérdéseit, hiszen most van rá lehetőség. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Hány elfogás volt, és ebből mennyi a falopás aránya? 

 

Poór Zsolt mezőőr: 

Az elfogások 80-90 %-a falopás.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Szerintetek elegendően vagytok-e hárman, és jó minőségű munkát tudtok így végezni? 

 

Poór Zsolt mezőőr: 

Szerintem igen, be tudjuk járni a határt. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A polgárőrség partner? 

 

Poór Zsolt mezőőr? 

Nem. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A polgárőrségé a belterület, a mezőőröké a külterület. Ki kellene egészíteni egymást.  

Megszüntetni nem lehet a lopást, de a mezőőrségnek meg van a visszatartó ereje is.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Örülök, hogy van mezőőrség Nagydoboson. Én mondanám azt, hogy legyen még plusz két fő, de ezt  

nem bírja el a költségvetés.   

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nagyon sok településen megszűnt a mezőőrség, mi más utat járunk, itt van. A felszerelés lehetne ettől 

jobb is, de szerintem megteszünk mindent, amit lehet.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Valamilyen felszerelés, munkaeszköz kellene nektek, ami szükséges? 

 

Nagy Tibor mezőőr: 

Nyári póló, és kamera is kellene még egy, fényképezőgép is, mert elromlott. 

 



Ferenczi Zoltán képviselő: 

Drága eszközök? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem olyan drága.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Elfogadják a fényképet bizonyításként? 

 

Nagy Tibor mezőőr: 

Igen, elfogadják. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ez elfogásokat dokumentáljátok, vezettek erről valamit?  

 

Poór Zsolt mezőőr: 

Szolgálati naplónk van, azt kell vezetni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A kamerát, a fényképezőt és a pólót meg tudjuk oldani.  

 

Nagy Tibor mezőőr: 

Béremelés jó lenne.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megnézzük a lehetőségeket anyagilag, hogy bírja a költségvetés. A béretek 50 %-át adja az állam, a 

többit a költségvetésből kell fedezni. Megvizsgáljuk, hogy milyen formában legyen a béremelés, nem 

biztos, hogy a teljesítményt kell néznünk, lehet, hogy a megelőzés hatékonyabb.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én most is mondom, hogy a mozgó bért fel kell dobni, motiválva kell lennetek. Jó a megelőzés, de 

hogy az elfogások milyen arányban alakulnak, azt jobban tudjátok így. A béretek alacsony, meg kell 

nézni az önkormányzat lehetőségeit is.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha nincs több kérdés, megköszönöm a mezőőrök jelenlétet, köszönöm hogy eljöttetek és 

beszámoltatok az eddigi munkátokról.  

 

A mezőőri rendelettel kapcsolatban van-e észrevétel? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az erdőre ki kellene találni valamit, azok után is fizessenek járulékot. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem lehet belevenni a rendeletbe, mezőőri járulékot nem lehet kérni az erdőtulajdonosoktól. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

A gazdák meg fogják kérdezni, milyen hatékonysággal dolgoznak.  

 

Bódi Elek képviselő: 

A gyümölcsösökből fognak lopni az elkövetkezőkben. A mezőőrség fenntartásához kell a mezőőri 

járulék. Ha nem lenne mezőőrség, sokan jönnének fel panaszkodni a lopások miatt.     

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ha az erdőtulajdonosok felhatalmaznák a mezőőröket, az nem lenne megoldás? 



 

Kovács Gábor polgármester: 

Az állam és Kiss B. Zoli a nagy erdőtulajdonos. Meg lehet őket keresni ezzel kapcsolatban. Már van 

kezdeményezés abban, hogy az állam finanszírozza a mezőőrséget. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A költségvetésbe lett betervezve összeg a járulékra? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen lett betervezve. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Nem lehet a rendeletben benne az erdő. 

 

Giczei István képviselő: 

Az erdőt belevettük a területben, amikor a költségvetésbe beterveztük a járulékból befolyó összeget. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, a tervezéskor belevettük. Fogadjuk el a rendeletet, és megkeressük az erdőtulajdonosokat.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha ő nem járul hozzá, akkor ki járuljon hozzá? Az, akinek gabona van ? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Elfogadjuk a rendeletet, és kiküldjük a csekket? A földhasználónak, vagy a földtulajdonosnak? 

 

 

Bódi Elek képviselő: 

Akinek a földhasználat be van jegyeztetve. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A földtulajdonost nem könnyebb megfogni, ha esetleg nem fizet? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Szerintem így igazságtalan lenne, hiszen a földhasználó kapja a támogatást is. 

  

Bódi Elek képviselő: 

Jó a polgármester úr javaslata, a tulajdonost kell felszólítani a járulékfizetésre, egyezzen ő a 

földhasználóval. Nevetséges, ha 1.000 Ft-on fognak vitázni.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ha az erdőtulajdonos esetleg fában akarja megfizetni a járulékot, van-e erre lehetőség? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Induljunk el az 1.000 Ft-ról, előbb ezt fizetnék meg.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jó a Sanyi gondolata, ha esetleg az állami erdészet felajánlaná, akkor erre is lenne lehetőség.  

 

Aki egyetért a javasolt módosításokkal együtt a rendelet elfogadásával, kérem szavazzon.  

 

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

alkotta: 

 

 



Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

6/2015. (VI.09.)  számú rendelete 

 

a mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról 

  

 

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk  

(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a fegyveres biztonsági őrzésről, a 

természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a következőket rendeli el:  

  

1.§ 

A rendelet hatálya 

  

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Nagydobos Község közigazgatási területéhez tartozó  

termőföldekre, tanyákra, zártkerti ingatlanokra.  

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki erdő művelési ágú területre és halastóra.  

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az 1. §. (1) bekezdésében jelölt földterületek  tulajdonosaira, 

akár természetes személyek, akár jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezetek.  

  

2. § 

A mezei őrszolgálat 

  

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek, zártkertek, 

mezőgazdasági ingatlanok őrzésére mezei őrszolgálatot létesít.  

(2) A mezei őrszolgálati feladatokat az Önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletében 

meghatározott számú mezőőr alkalmazásával látja el.  

(3) A mezőőr foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony alapján történik, a munkáltatói jogokat a 

polgármester gyakorolja.  

(4) A mezőőr feladatát a polgármester utasításai szerint végzi, szakmai felügyeletét a megyei 

földművelésügyi hivatal és az illetékes rendőrkapitányság látja el.  

(5) A mezőőr sörétes vadászlőfegyverrel, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackkal, 

valamint szolgálati jelvénnyel ellátott formaruhában látja el szolgálatát.  

(6) A mezőőr feladata, hogy a mezőgazdasági termőföld, mezőgazdasági termények és termékek, 

gépek, felszerelések és eszközök, mezőgazdasági, valamint geodéziai építmények őrzését biztosítja, 

megakadályozza a hulladék, építési törmelék illegális lerakását.  

(7) A mezőőr az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért 

személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület 

elhagyására köteles felszólítani.  



(8) A mezőőr azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről 

származó jogellenesen szerzett szállítmány van, köteles feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, 

illetve az abban tartózkodókat igazoltatni.  

   

3. § 

A mezőőri járulék 

  

(1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit  a tulajdonos által kifizetett 

mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. részben a 

mezőri járulék fedezi, amelynek megfizetésére a földtulajdonos köteles.  

(2) Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában kötelezettek.  

(3) A mezőőri járulék mértéke hektáronként 1000 Ft/év.  

  

4. § 

A mezőőri járulék megfizetése 

  

(1) A tulajdonos minden év január 31. napjáig köteles bejelenteni a termőföldet, amely a tárgyév 

január 1. napján a  tulajdonában volt.  

(2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés elmaradása 

esetén azt a személyt terheli, akinek tárgyév január 1. napján a termőföld a használatában, vagy – 

földhasználó hiányában – a tulajdonában volt.  

(3) A mezőőri járulék fizetésére kötelezett személy a termőföld használati vagy tulajdonjogában 

történt változást 30 napon belül köteles bejelenteni a polgármesternek.  

(4) A mezőőri járulék összegét az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés, illetve az ingatlan-

nyilvántartás alapján a polgármester minden év május 1. napjáig határozattal állapítja meg.  

(5) A mezőőri járulék felét minden év május 31. napjáig, a fennmaradó összeget szeptember 15. 

napjáig kell megfizetni Nagydobos Község Önkormányzatának.  

 

5. § 

Záró rendelkezések 

  

 (1) Ez a rendelet 2015.06.15.-én lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.  

  

6.§ 

Jogharmonizációs záradék 

  

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 

irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.  

  

  

Kovács Gábor                                                                                                         Dr. Horváth László 

polgármester                                                                                                                     jegyző 



 

 

 

Tárgy /2.tsp/  Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás,  

          Társulási Megállapodás módosítása 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szamoskér kilép a társulásból, ezért kell módosítani a megállapodást.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A bölcsődei részben még benne vagyunk most is? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Most is van bölcsődés Nagydobosról, de megkérdezem, hogy ki lehet-e lépni belőle. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Szerintem ki lehet lépni csak a bölcsődei részből is.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szerintem nekünk is át kellene gondolni, lehet hogy nem célszerű mindennel benne lenni.  

Ha jövőre ki akarunk lépni, július 1-ig jelezni kell. Ez a képviselő testület döntése. Ha van ilyen irányú 

akarata a képviselő testületnek, akkor Ildikóval kiszámoltatom, hogy most mennyibe van, és ha nem 

ők csinálják mennyibe lesz.   

 

Bódi Elek képviselő: 

Pontosan a gyermekjóléti miatt is lehet, hogy jó lenne, de meg kell nézni az anyagiakat.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kiszámoltatom Ildikóval. 

Aki egyetért a társulási megállapodás módosításával, kérem szavazzon.  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

68/2015. (VI.09.)  KT. számú határozata 

 

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 

Társulási Megállapodásának hatályon kívül helyezéséről és új társulási megállapodás 

elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület 

 

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 2013. 

június 19-én kötött társulási megállapodást hatályon kívül helyezi és a határozat 

mellékletét képező társulási megállapodást fogadja el. 

 

A társulási megállapodás hatálybalépésének időpontja: az utolsó jóváhagyó testületi 

határozat dátuma. 

 

F e l h a t a l m a z z a    Kovács Gábor polgármestert a társulási megállapodás 

aláírására.  



  

 

Határidő: 2015. június 15. 

Felelős:    Polgármester 

 

1. számú melléklet 

 
                                                                                                 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS        
  

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás   

 

Preambulum 

 

1. A jelen megállapodásban szerződő társult önkormányzatok egymással 2007. november 29-én – 

2008. január 1.-jei kezdő hatállyal – szerződést kötöttek a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és 

Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Mátészalka létrehozásáról.  

 

2. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 146.§. 

(1) bekezdésének megfelelően jelen Megállapodással az eredeti Társulási Megállapodást 

felülvizsgálták és a törvény rendelkezéseinek megfelelően 2013. július 1. naptól kezdődő hatállyal – a 

korábbi Társulási Megállapodás felülvizsgálatának eredményeként – a korábbi Társulási Megállapodás 

egyidejű hatályon kívül helyezése mellett új Társulási Megállapodást kötöttek. 

 

 3.  A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 2013. június 19. napján megkötött Társulási 

Megállapodás hatályon kívül helyezésével egyidejűleg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011.évi CLXXXIX törvény (továbbiakban Mötv.) 87.§.-ban foglalt felhatalmazás alapján   a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény és a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény alapján a hatékonyabb, szakszerűbb és költséghatékonyabb működés érdekében a 2./  

pont  szerinti gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok  közös megszervezésében 

állapodnak meg és ebből a célból jelen megállapodással határozatlan időre szóló jogi személyiséggel 

rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre. 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1./A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőnek nevét és a települések 

lakosságszámát a függelék tartalmazza. 
  

2./ A Társulás által ellátandó feladatok, és ellátási területek: 

 

Az alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása: 

889900  Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 

Az alaptevékenység az államháztartás kormányzati funkció rendje szerinti bontásban: 

 

107054:
  
 Családsegítés  

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 

szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 

megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

Ellátási terület:  

-           Mátészalka 

-       Jármi 



-       Nagydobos 
- Ópályi 

- Nyírkáta 

- Nyírmeggyes 

- Nyírcsaholy
 
 

- Papos 

települések közigazgatási területe. 

 

107051:
  
Szociális étkeztetés  

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri étkezéséről kell 

gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

képesesek biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azokat az igénylőket, akik különösen a koruk, 

egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 

hajléktalanságuk miatt arról más módon nem képesek gondoskodni.  

Ellátási terület:  

- Mátészalka  

település közigazgatási területe. 

 

107052:
  
 Házi segítségnyújtás 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 

biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
 
Ellátási terület:  

- Mátészalka 

- Jármi 

- Kocsord 

- Nagydobos 

- Nyírcsaholy 

- Nyírmeggyes 

- Ópályi 

- Szamoskér 

települések közigazgatási területe. 

 

107053 :
  
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 

helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 

fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 

felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás, melynek keretében biztosítani kell: 

a.) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan 

megjelenését, 

b.) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések 

megtételét, 

c.) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 

Ellátási terület:  

-           Mátészalka 

-       Jármi 

- Kocsord 

-      Nagydobos 

-      Nyírcsaholy 
- Nyírmeggyes 

- Ópályi 

- Szamoskér 

-          Szamosszeg települések közigazgatási területe. 

 

101222:
  
 Támogató Szolgáltatás  



A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a 

lakáson kívüli közszolgáltatások elérése, valamint önállóságának megőrzése mellett a speciális 

segítségnyújtás biztosítása. 

Ellátási terület:  

- Mátészalka település közigazgatási területe. 

 

101221:
  
Fogyatékossággal élők Nappali Ellátása 

A 3 életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre 

szoruló fogyatékos illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 

társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint 

megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 

Ellátási terület:  

- Mátészalka 

- Kocsord 

- Mérk 

- Jármi 

- Fábiánháza 

- Tiborszállás 

- Nyírcsaholy 

- Nyírmeggyes 

- Nagyecsed 

- Őr,  

- Papos,  

- Nagydobos,  

- Ópályi, 

- Győrtelek
 
 

települések közigazgatási területe. 

 

107030:
  
 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében: 

Az intézményi jogviszonyban álló személy részére az egyéni, gondozási, fejlesztési, illetve 

rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve korának, fizikai- és 

mentális állapotának megfelelően munka-rehabilitációs    foglalkoztatás biztosítható. 

107030:
  
 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkozás keretében: 

Az intézményi jogviszonyban álló személy részére az egyéni, gondozási, fejlesztési, illetve 

rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve korának, fizikai- és 

mentális állapotának megfelelően fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás biztosítható. 

 

107013:
 
 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson  

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését 

biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az 

önellátásra.  

Ellátási terület:  

-           Mátészalka  

település közigazgatási területe. 

 

104042:
 
Gyermekjóléti Szolgáltatás  

Feladata, hogy hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, 

a családban történő nevelésének elősegítéséhez a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult 

veszélyeztetettség megszűntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének 

megelőzéséhez.  

Ellátási  terület:  

- Mátészalka  

- Jármi  

- Nagydobos  
- Ópályi 



-  Nyírkáta   

- Nyírmeggyes 

- Nyírcsaholy 

- Papos, 

- Őr, 

- Nyírparasznya 

települések közigazgatási területe. 

 

104012:
 
 gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő: a helyettes szülő a családban élő gyermek 

átmeneti gondozását –a működtető által készített egyéni gondozási – nevelési terv alapján – saját 

háztartásban biztosítja.  

Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe. 

 

104030:
 
Bölcsődei ellátás  

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

gondozását és nevelését biztosító intézmény. 

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

gondozását is. A bölcsődei ellátásban az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti gyermek legfeljebb hatéves 

koráig vehet részt.
 
 

Ellátási terület:  

- Mátészalka 

- Fülpösdaróc 

- Géberjén 

- Győrtelek 

- Jármi 

- Kocsord 

- Nagydobos 

- Nyírcsaholy 
- Nyírkáta 

- Nyírmeggyes 

- Nyírparasznya 

- Ópályi 

- Szamoskér 

- Ököritófülpös 

- Őr 

- Papos 

- Rápolt 

települések közigazgatási területe 

 

 :
 
 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások:  

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

időszakos gyermekfelügyeletet, játszócsoportot és házi gondozói szolgálatot működtethet.   

Ellátási területe: megegyezik a Bölcsőde ellátási területével. 

 

072112:
 
 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi 

állapotának észlelésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, 

fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával kapcsolatos feladatok. 

 Ellátási terület:  

- Mátészalka, 

- Fülpösdaróc, 

- Géberjén, 

- Győrtelek, 

- Hodász, 



- Kántorjánosi,  

- Jármi, 

- Kocsord, 

- Nagydobos, 

- Nyírcsaholy, 

- Nyírkáta, 

- Nyírmeggyes, 

- Nyírparasznya, 

- Ópályi, 

- Szamoskér, 

- Szamosszeg, 

- Ököritófülpös, 

- Őr, 

- Papos, 

- Rápolt, 

- Vaja települések közigazgatási területe. 

-  

074031:
 
Család – és Nővédelmi egészségügyi gondozás.  

074032:
 
Ifjúsági-egészségügyi gondozás  

Ellátási terület: Mátészalka település 
 :

 
 Munkahelyi étkeztetés, 

 :
  
Egyéb vendéglátás

 
 

 

3./ A Társulás: 

 

a.)  elnevezése:            Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi 

Társulás  (a továbbiakban: Társulás) 

    

b.) székhelye:                     4700 Mátészalka, Hősök tere 9. 

 

c.) A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye: Szatmári Egyesített Szociális és 

Egészségügyi Alapellátási Intézmények (Intézmény)  

 

 

 

Intézmény tekintetében az alapvető jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje:  

 

A Társulás a fenntartással, foglalkoztatással kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlásával 

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületét bízza meg a társulási megállapodásban foglaltak 

szerint. Az Intézmény vezetőjével kapcsolatos munkáltató jogkört Mátészalka Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete gyakorolja az alábbiak szerint: az intézményvezető kinevezése, felmentése. A 

vezető felett az egyéb munkáltató jogkört Mátészalka Város polgármestere gyakorolja.  

Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az intézmény vezetője gyakorolja.  

Az intézmény átalakítása és megszüntetése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.  

 

d.) a Társulás által fenntartott intézmény működési területe, az intézmény telephelyei és az             

 érdeklődők számára nyitva álló helyiségei:       

 

A Társulás által fenntartott intézmény működési területe, az intézmény telephelyei és az 

érdeklődők számára nyitva álló helyiségei: 

Székhelye: 4700 Mátészalka, Szalkai L.u. 2/a. 
Telephelyei: 

Fogyatékosok nappali ellátása: (32 férőhelyes) Mátészalka, Kölcsey tér 4.     

Hajléktalan ellátás: (20 férőhelyes) Mátészalka, Petőfi tér 10. 



Bölcsőde: (8 gondozási csoportban 102 férőhely) Mátészalka, Szokolay Örs u. 6. 

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

Gyermekorvosi Rendelő: Mátészalka, Kölcsey u. 2 

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

Orvosi Rendelő: Mátészalka, Petőfi tér 14. 

Az érdeklődők számára nyitva álló helyiségei: 

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

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

                                   Jármi (4337 Jármi, Kölcsey u.14.) 

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

                                     Nagydobos (4823 Nagydobos, Fő u.129.) 

                                     Nyírcsaholy (4356 Nyírcsaholy, Kossuth u.3.) 
                                     Nyírmeggyes (4722. Nyírmeggyes, Rákóczi u.17.) 

                                     Ópályi (4821 Ópályi, Rajk László u.20.) 

                                     Szamoskér(4721 Szamoskér, Kossuth u.161.) 

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

                                     Jármi, Kölcsey u. 14.                                                                         

                                     Ópályi, Kossuth u. 6/a. 
                                     Nagydobos, Fő u. 135. 

                          Nyírkáta, Kossuth u. 3.  

                                     Nyírmeggyes, Rákóczi u.17. 

                                     Nyírcsaholy, Hunyadi u.6 

     Papos, István király u. 4. 

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

Területi irodái: 

Gyermekjóléti szolgáltatás: Mátészalka, Szalkai L. u. 2/a.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

          
 

                                             Jármi, Kölcsey u.14                     

                                             Ópályi, Kossuth u. 6/a.
 

                                              Nagydobos, Fő u. 135.
 
 

                                              Nyírkáta, Hodászi u. 3.  

                                              Nyírmeggyes, Rákóczi u.17. 

                                              Nyírcsaholy, Hunyadi u.6. 

                                              Papos, István király u. 4. 

                                              Őr, Kossuth u. 2. 

                                              Nyírparasznya, Szabadság u. 23. 

Helyettes szülő: Mátészalka, Szalkai L. u. 2/a.
 
 

 

e.)A társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező 

f,) A társulás döntéshozó szerve: társulási tanács 

g.) A társulás munkaszervezeti (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése, tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási) feladatait a Mátészalkai Polgármesteri 

Hivatal látja el.  

 

4.) A Társulás tagjainak a közös feladat – és hatáskör, valamint az intézmény átalakítása és 

megszüntetése kivételével az alapítói és irányítói jogok gyakorlásával megbízott neve és székhelye: 

Mátészalka Város Önkormányzata, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.   

4/a. ) A Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásárokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ 1. 

bekezdés (b.) pontja alapján – a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Mátészalka Város Önkormányzatát 

jelöli ki  

4/b. A Társulás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

Tv. 29.§.(3) bekezdése alapján – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 



ellátásokról, azok formáiról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására 

Mátészalka Város Önkormányzatát jelöli ki.
 
 

 

5.) A társuló önkormányzatok a 2./ pont szerinti gyermekjóléti, szociális és egészségügyi 

alapellátási feladatok működését társulásuk keretén belül Mátészalka székhellyel szervezik 

meg. A feladatot a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási 

Intézmények Mátészalka (4700 Mátészalka, Szalkai László u.2/a. ) továbbiakban: 

Intézmény) látja el. (Az Intézmény jogutódja a Mátészalka Város által korábban fenntartott 

Egyesített Szociális Intézmények és az Egészségügyi Alapellátási Intézmény elnevezésű 

intézményeknek)  
 

6.) A Társulás határozatlan időre jön létre. 

 

A társulás működéséről történő  beszámolás rendje 

 

A Társulás Elnöke a társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a társult települések 

polgármestereinek. 

A társult települések polgármesterei évente egyszer beszámolnak a képviselő-testületeknek az 

intézményi társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 

 

A megállapodás módosításának feltételei 

 

A társulási megállapodás módosításának feltétele, hogy a módosított megállapodást a társult 

települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel fogadják el. 

 

A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány 

 

A Társulás döntéshozó vezető szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács döntéseit határozattal 

hozza. A Tanács tagjai a Társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. A Társulási Tanács 

tagjai közül elnököt, alelnököt választ. A társulás minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A 

Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 

A társulás döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei 

 

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a társult önkormányzatok képviselőinek több mint a fele 

jelen van. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag 

igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk 

képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. A társulási tanács minősített többséggel dönt a 

társulásból történő kizárásról. A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de 

legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely a társulásban résztvevő tagok szavazatának több 

mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

 

A Társulás ellenőrzésének rendje: 

 

- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében 

vizsgálja, hogy a társulás szervezete, működése, döntéshozatali eljárása megfelel-e a 

jogszabályoknak. 

 

- A Társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységét a folyamatba épített, előzetes, utólagos és 

vezetői ellenőrzés részeként a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, valamint 

az éves belső ellenőrzési terv alapján a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal belső ellenőre (i), 

illetve az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Igazgatósága vizsgálja.  



 

- A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény működését az az 

önkormányzat ellenőrizheti, amely az adott feladatellátásban részt vesz. Az ellenőrzés az adott 

feladatellátással kapcsolatban kiterjed mind a szakmai, mind pedig egyéb más a működéssel 

összefüggő kérdésre.  

 

- Az ellenőrzés tervezett időpontjáról az Elnököt annak megkezdése előtt legalább 15 nappal 

írásban kell értesíteni. Az ellenőrzés eredményéről a Társulási Tanácsot a soron következő 

ülésen tájékozatni kell. 

 

7.) Az Intézmény költségei viselésének aránya és teljesítésének feltétele a szociális és gyermekjóléti 

alapellátási feladatok tekintetében: 

a.) A Társulás működésének, az Intézmény közös fenntartású feladatellátásának fedezeteként 

elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti 

feladatok támogatása, továbbá a Társulás révén történő feladatmegoldásra tekintettel a kiegészítő 

kötött felhasználású állami támogatás szolgál.  

 

A települések a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások finanszírozásához lakosságszámuk arányában 

alap hozzájárulást fizetnek. 

 

A Társulás költségeinek viselése és mértéke valamint megállapításának módja bölcsőde valamint 

fogyatékkal élők nappali ellátása feladatok tekintetében: 

Az egyes feladatokra tervezett éves működési költség állami támogatással, és térítési díjjal nem 

fedezett részét az adott feladatellátásban részvevő önkormányzat az ellátást igénybevevők létszámának 

arányában viseli. Ellátást igénybe vevőnek az adott településen állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási 

hellyel rendelkező személy tekintendő.  Az éves költségvetés elfogadásakor a normatíva igénylési 

létszámadat a hozzájárulási számítási alap. A költségvetési év folyamán félévente felül kell vizsgálni 

az ellátást igénybe vevők számát, és ennek során a félévre eső átlaglétszámot kell megállapítani.  

Az éves felülvizsgálat folyamata valamint a hozzájárulás korrekciója:  

A Munkaszervezet vezetője írásban tájékoztatja valamennyi érintett önkormányzat polgármesterét a 

települését érintő június 30.-ig bekövetkezett létszámváltozásokról. Az első félévben felül kell 

vizsgálni és az újraszámolt igénybevételi adatokkal korrigálva módosítani kell a költségvetésben az 

egyes önkormányzatok hozzájárulásait. A hozzájárulás mértéke a felülvizsgálat alapján elvégzett 

korrekció szerint módosul. Az első féléves létszámok felülvizsgálatára július 15 napjáig, a korrigált 

hozzájárulás megállapítására július.31.-ig kerül sor.  

A második félévben a létszám felülvizsgálatára december 15. napjáig kerül sor. A korrigált létszám 

alapján december 31. napjával történik a hozzájárulás mértékének valamint a költségvetésnek a 

módosítása. A hozzájárulás mértékét megállapító elszámolást a következő év március 15. napjáig a 

Munkaszervezet Vezetője megküldi a feladatellátásban résztvevő települések önkormányzatai részére. 

Az elfogadott elszámolással a tárgyévet követő év települési hozzájárulását kell korrigálni a 

költségvetés módosítása során június 30. hatállyal. 

  

b.) A társulás éves költségvetési tervét a társult települési önkormányzatok polgármesterei a 

költségvetési tervezési időszakban előzetes egyeztetési folyamatban egyeztetetik. Az ezzel 

kapcsolatos hatáskörök átruházhatóak. A tárgyévi várható kiadások tételes előirányzatait és 

azok konkrét finanszírozási forrásait, valamint a 2. pontban meghatározott térítési díjköteles 

közszolgáltatások várható kiadásairól, bevételeiről (melyek a szolgáltatás intézményi térítési 

díjának alapját képezik) az Intézmény kimutatást készít, és erről a feladatellátással megbízott 

Önkormányzat Polgármestere a Társulásban részes önkormányzatok Polgármestereivel 

tárgyév február 10.-ig egyeztetést tart. Az egyeztetést követően a tárgyév március 31-ig a 

rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról valamennyi érintett település 

vonatkozásában rendeletet alkot. A személyi térítési díjat az Intézmény vezetője állapítja meg. 

Amennyiben a települési önkormányzat által javasolt térítési díj alacsonyabb, mint a gesztor 



önkormányzat által megállapított térítési díj a különbözetet a 7/d. pontban meghatározottak 

szerint kötelesek a Társulás részére átutalni. 
  

  

A társulás által fenntartott intézmény költségvetését Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-

testülete hagyja jóvá. Az intézmény elfogadott költségvetése és beszámolója a Társulás 

költségvetésébe és zárszámadásába épül be.   

 

c.) Az Intézmény székhelyén kívül telephelyeket működtet. A székhely településen lévő, 

székhely település önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, ingó vagyon továbbra is a 

székhely település önkormányzatának tulajdonát képezi, továbbra is ő köteles annak 

fenntartásáról gondoskodni, a telephelyeken lévő telephelyi önkormányzatok vagyonát 

képező ingatlan, ingó vagyon továbbra is a telephelyi önkormányzatok tulajdonát képezi, 

továbbra is ők kötelesek azok fenntartásáról gondoskodni.   

 

d.) A telephelyi önkormányzatok az Intézmény költségvetéséhez, az általuk részt vett a 2.) 

pontban rögzített feladatok tekintetében - az a.) pontban rögzített támogatások 

figyelembevételével, amennyiben szükséges azokon felül – a rájuk eső kiadások arányában 

kötelesek hozzájárulni. Amennyiben a további telephelyek vonatkozásában, az a.) pontban 

rögzített rájuk eső támogatásokat figyelembe véve az Intézmény b.) pontban meghatározott 

költségvetése rájuk eső részében megtakarítás keletkezik, a megtakarítás összegét két 

egyenlő részben tárgyév március 31-ig, illetve szeptember 30-ig a részükre átutalja. 

Telephelyi önkormányzatok a b.) pontban meghatározott költségvetésben részükre 

megállapított, - az Intézmény működéséhez szükséges - hozzájárulás időarányos összegét 

tárgyhó 5. napjáig átutalják a Társulás részére, annak a CIB Bank Zrt. által vezetett 

10700402-68270564-51100005 számú számlájára. A telephelyeken felmerülő 

adminisztrációs és folyó kiadások fedezetét telephelyi önkormányzatok saját 

költségvetésükben biztosítják 

 

e.) Mátészalka város Önkormányzata a csak saját részére biztosított a 2.) pontban 

meghatározott feladat-ellátások teljes költségét maga viseli.  
 

f.) A közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott  Mátészalka  Város   

Önkormányzata  az Intézmény fenntartásához - a társult önkormányzatok után a 

gyermekjóléti és szociális feladatok  ellátása céljából - igénybe vett támogatásokat az 

Intézmény működési, személyi, illetve felhalmozási jellegű kifizetéséhez veheti  igénybe, az 

más célra nem használható fel. 
 

g.) A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás: 

 

Egyszeri írásbeli fizetési felszólítást követően, a Társulási Tanács Elnöke a pénzügyi hozzájárulás 

összegének rendezése érdekében azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult, melyhez a társult 

önkormányzatok ezen megállapodás aláírásával egyidejűleg hozzájárulnak. (Mötv 93.§.(9) bek. 

alapján). A társult önkormányzatok a társulási megállapodás elfogadását követő 30 napon belül 

benyújtják a Társulás munkaszervezetéhez a számlavezető bankjuk által záradékolt azonnali beszedési 

megbízás benyújtására felhatalmazó levelet. 

 

A 2009. január 1. és 2014. december 31. között esedékes és a társult önkormányzatok részéről 

pénzügyileg nem rendezett hozzájárulások megfizetésére a Társulás, valamint Mátészalka Város 

Önkormányzata részletfizetési lehetőséget biztosít. A részletfizetés feltételeit az érintett felek – a 

társult önkormányzatok által kezdeményezett egyeztetést követően – külön megállapodásban rögzítik.  



  

8.) Az Intézmény költségei viselésének aránya és teljesítésének feltétele a központi orvosi ügyeleti 

feladatok ellátása tekintetében: 

 

8.1 a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás a 

fenntartásában lévő Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 

útján biztosítja a Települések orvosi ügyeleti feladatainak ellátását munkanap 16.00 órától 

másnap reggel 08.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 08.00 órától az első 

munkanap 08.00 óráig. Az orvosi ügyeleti feladatok ellátásához a Szatmári Egyesített 

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények megvizsgálja annak lehetőségét, hogy 

szerződést köt az Országos Mentőszolgálattal közös diszpécserszolgálat működtetése céljából. 

 

8.2  A járó betegek ellátása a Mátészalkai Központi Házi Orvosi Ügyeleten, a fekvő betegek 

ellátása a lakásukon (tartózkodási helyükön) történik. 
 
 

 

8.3 Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények – a 8.1 pontban 

meghatározott feladat ellátásáért - a Településeket megillető OEP finanszírozás teljes összegét 

közvetlenül megkapja és ennek érdekében finanszírozási szerződést köt az OEP-pel.  

 

8.4 A Települések – a 8.3. pontban meghatározott OEP finanszírozás átengedésén felül -   20 

Ft/fő/hó hozzájárulást fizetnek minden hónap 10-ig a Társulás  10700402-68270564-

51100005 számú számlájára, amely köteles azzal minden év november 30-ig elszámolni és a 

megtakarítást az ügyeleti ellátáshoz szükséges pótlólagos eszközbeszerzésre fordítani. 

Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegű 

hozzájárulást kötelesek fizetni az adott Települések. 

Azokban a hónapokban, amelyekben az adott településen az 1000 lakosra jutó 20 hívást eléri 

vagy meghaladja a hívások száma az adott önkormányzat képviselő-testülete 25 Ft/fő/hó 

hozzájárulást köteles fizetni a Társulás részére. 

                   

8.5 A Települések által fizetett -a 8.4. pontban meghatározott- hozzájárulás mértéke minden év 

november 30-ig felülvizsgálatra kerül és a hozzájárulás az infláció mértékével emelhető a 

következő év január 1-jétől.   

 

8.6 Az ügyeleti díjakat a Társulás a tárgyhót követő hó 10-ig átutalja az ügyeletben közreműködők 

számlájára.
 
 

 

8.7 A Társulás felelős a 8.1. pontban meghatározott feladatellátáshoz szükséges működési 

engedély beszerzéséért, illetve amennyiben határozott időtartamra kapja azt meg a folyamatos 

megújításáért. Amennyiben előreláthatólag a működési engedély megújítása bármely okból 

kétséges a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények köteles 

erről a mindenkori működési engedély lejárta előtt 45 nappal a Társulást és a Településeket 

írásban értesíteni és konzultációt kezdeményezni. 

 

8.8 Jelen megállapodás 8.1 – 8.7 pontjában meghatározottak 15 napon belül újra 

tárgyalandók, amennyiben az OEP finanszírozás – magasabb jogszabály alapján 

– jelentősen megváltozik. Jelentős változásnak minősül különösen a 

teljesítményfinanszírozásra történő áttérés. 

 

Csatlakozás szabályai: 
9./ A Társuláshoz az a települési önkormányzat csatlakozhat – a Mötv . szerint a társulásban résztvevő 

képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló döntése alapján- amely:  

- a társulás céljával egyetért és magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen megállapodásban 

foglaltakat, 



- hatékonyan kíván közreműködni a gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok 

törvényes, eredményes, színvonalas munkavégzésének segítésében, 

- a megállapodásban foglaltak szerint vállalja a reá irányadó pénzügyi hozzájárulás megfizetését. 

A csatlakozási szándékot Mátészalka Város önkormányzatához kell eljuttatni. A csatlakozási 

nyilatkozatnak tartalmaznia kell: 

- hogy mely feladat és hatáskör ellátására kíván társulni az önkormányzat 

- jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el 

- a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás 

teljesítésé vállalja. 

Mátészalka város Önkormányzata a csatlakozási szándékot közli a társult önkormányzatokkal. 

 

10 a./ Az Intézmény köteles beszámolni minden évben az elvégzett feladatokról. Ezen túlmenően az 

Intézmény vezetője felel minden olyan jellegű adatszolgáltatásért, amely az önkormányzat vagy más 

szerv munkájához szükséges, az adatvédelmi szabályok értelemszerű alkalmazása mellett. 

 

b./ Mátészalka város Önkormányzata köteles minden évben – az Intézményen keresztül – beszámolni 

az elvégzett feladatokról, a biztosított előirányzat felhasználásáról. Ezen túlmenően az Intézmény 

vezetője felel minden olyan jellegű adatszolgáltatásért, amely az önkormányzat vagy más szerv 

munkájához szükséges, az adatvédelmi szabályok értelemszerű alkalmazása mellet. 

 

c./ Az Intézmény vezetője az önkormányzatok államháztartási törvény szerinti beszámolási 

kötelezettségéhez, továbbá a központi statisztika részére, illetve egyéb más okból a megfelelő 

adatszolgáltatás nyújtására is kötelezett. 

 

d./ Az Intézmény, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartásért az Intézmény vezetője, az 

önkormányzatok részéről, pedig a polgármester és a jegyző a felelős. 

 

Felmondás szabályai: 

11./ Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre, amelyet a Társulás tagja a naptári év végével- 

december 31. napjával - jogosult írásban felmondani. 

A felmondásról szóló határozati döntést az adott Önkormányzat a felmondási határnap előtt legalább 6 

hónappal előbb köteles meghozni, és ugyancsak 6 hónappal előbb a felmondási szándékot Mátészalka 

város Önkormányzathoz is el kell juttatni. A felmondási szándékot Mátészalka város önkormányzata 

közli a társul önkormányzatokkal.  

 

Kizárás 

A TÁRSULÁSI TANÁCS a naptári év utolsó napjával súlyos szerződésszegés indokával a jelen 

megállapodás hatálya alól kizárhatja azt a települési önkormányzatot, amely képviselő-testülete a 

megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra sem tesz eleget a megadott határidőre. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül: 

- pénzügyi hozzájárulás meg nem fizetése 

- pénzügyi teljesítés esedékességétől számított 60/90 napot meghaladó késedelem 

- a megállapodásban foglalt döntési kötelezettségének nem tesz eleget 

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

 

Megszűnés:  

   A társulás megszűnik:  

- ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul, 

- ha társulás tagjai többséggel azt elhatározzák, 

- bíróság jogerős döntésével, 

- ha a felmondás illetve a kizárás folytán a tagok száma egy lesz. 

A társulás tagjai a társulás megszűnése, a tag kiválása esetén a megszűnés vagy kiválást követő 3 

hónapon belül kötelesek elszámolni.  

 



12.) A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy jelen társulási megállapodásból eredő 

vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Amennyiben ezen egyeztetés nem vezet 

eredményre, úgy az önkormányzatok vitás ügyeiket együttes testületi ülésen tárgyalják meg, és csak 

végső esetben kezdeményeznek bírósági eljárást. 

 

13./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011.évi CLXXXIX törvény rendelkezései, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, valamint a Ptk. szabályai az irányadóak. 

 

14./ Jelen megállapodás mellékletét képezik a társuló önkormányzatok képviselő-testületeinek e 

megállapodás jóváhagyásáról szóló határozatai. 

 

15./ A jelen megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően – a 

társult települések polgármesterei, mint akaratukkal egyezőt, saját kezű aláírással látják el.  

 

6 / Jelen társulási megállapodás a társulási tag önkormányzatok Képviselő-testületeinek elfogadó 

döntését követően lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg a 2013. június 19 -én jóváhagyott 

társulási megállapodás hatályát veszti.  

 

Mátészalka, 2015.               hó     nap. 

 

 

 

 
A társulási megállapodást a tag önkormányzatok jóváhagyták:  

 

 

 

 

 

Hanusi Péter 

Polgármester 

 Kovács Csaba  

polgármester 

     Máténé Vincze Andrea    

polgármester 

Mátészalka  Fülpösdaróc  Géberjén 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

 

 

Halmi József  

polgármester 

 Nagy János  

polgármester 

 Györfiné Papp Judit  

polgármester 

Györtelek  Hodász  Jármi 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

 

Dr. Péter Zoltán 

polgármester 

 Dr. Barkaszi Sándor  

polgármester 

 Kovács Gábor 

polgármester 

Kántorjánosi  Kocsord  Nagydobos 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 



 

 

Mihálku Attila  

polgármester 

   polgármester  Szőkéné Vadon Edit 

 polgármester 

Nyírcsaholy  Nyírkáta  Nyírmeggyes 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

 

 

Szabó János  

polgármester 

 Erdélyi Miklós  

polgármester 

 Szabó Béla  

polgármester 

Nyírparasznya  Ópályi  Ököritófülpös 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

 

 

Hódi Miklós  

polgármester 

 Illés Béla  

polgármester 

 Petri István  

polgármester 

Őr  Papos  Rápolt 

     

PH.  PH.  PH: 

 

 

 

 

Teremi László  

polgármester 

 Gergely Lajos 

 polgármester 

 Tisza Sándor 

polgármester 

Szamoskér  Szamosszeg  Vaja 

     

PH.  PH.  PH. 

 

 

Függelék 

A Társulás tagjainak neve, székhelye: 

- Mátészalka város Önkormányzat Képviselő-testülete (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.) 

- Fülpösdaróc község Önkormányzat Képviselő-testülete (4753 Fülpösdaróc, Fő u.48.) 

- Géberjén község Önkormányzat Képviselő-testülete (4754 Géberjén, Móricz Zs.u. 30/a. ) 

- Győrtelek község Önkormányzat Képviselő-testülete (4752 Győrtelek, Kossuth u.19. ) 

- Hodász nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (4334 Hodász, Petőfi u.6. ) 

- Kántorjánosi község Önkormányzat Képviselő-testülete (4335 Kántorjánosi, Kossuth u.14. ) 

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

- Kocsord község Önkormányzat Képviselő-testülete (4751 Kocsord, Szent István u.13.)  

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

u.129.) 

- Nyírcsaholy község Önkormányzat Képviselő-testülete (4356 Nyírcsaholy, 

Szabadság u.1.) 
- Nyírkáta község Önkormányzat Képviselő-testülete (4333 Nyírkáta, Kossuth L. u.13.) 

- Nyírmeggyes község Önkormányzat Képviselő-testülete (4722. Nyírmeggyes, Petőfi u.6. ) 

- Nyírparasznya község Önkormányzat Képviselő-testülete (4822 Nyírparasznya, Szabadság 

u.23. ) 



- Ópályi község Önkormányzat Képviselő-testülete (4821 Ópályi, Rajk László u.4.) 

- Szamoskér község Önkormányzat Képviselő-testülete (4721 Szamoskér, Kossuth u.161.) 

- Szamosszeg község Önkormányzat Képviselő-testülete (4824 Szamosszeg, Bercsényi u.6.)  

- Ököritófülpös község Önkormányzat Képviselő-testülete (4755 Ököritófülpös, Kossuth u.108. 

) 

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

- Papos község Önkormányzat Képviselő-testülete (4338 Papos, István király u.2.) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Társulás tagjainak képviselője és a Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2014. 

január 1.-ei állapot):  

 

TELEPÜLÉS NEVE  KÉPVISELŐ SZEMÉLY 

NEVE 

LAKOSSÁGSZÁMA 

Mátészalka város Hanusi Péter polgármester 17 347 fő 

Fülpösdaróc község Kovács Csaba polgármester      354 fő 

Géberjén község  Máténé Vincze Andrea 

polgármester 

 

     532 fő 

Győrtelek község Halmi József polgármester   1 741 fő 

Hodász község Nagy János polgármester   3 384 fő 

Jármi község Györfiné Papp Judit 

polgármester 

 

  1 296 fő  

Kántorjánosi község Dr. Péter Csaba 

 polgármester 

      

  2 187 fő 

Kocsord község Dr. Barkaszi Sándor 

polgármester 

 

   3 000 fő 

Nagydobos község  Kovács Gábor polgármester  

   2 197 fő 

Nyírcsaholy község Mihálku Attila polgármester    2 290 fő 

Nyírkáta község                           polgármester    2 063 fő 

Nyírmeggyes község  Szőkéné Vadon Edit 

polgármester 

   2 693 fő  



Nyírparasznya község Szabó János polgármester       988 fő 

Ópályi község  Erdélyi Miklós polgármester    3 118 fő 

Ököritófülpös község Szabó Béla polgármester    1 907 fő 

Őr község Hódi Miklós polgármester    1 486 fő 

Papos község Illés Béla polgármester        855 fő 

Rápolt község Petri István polgármester        157 fő 

Szamoskér község  Teremi László polgármester        452 fő 

Szamosszeg község  Gergely Lajos polgármester     1 932 fő 

Vaja város  Tisza Sándor polgármester     3 722 fő 

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

társulási megállapodás módosítását.  

 

 

 

 

 

Tárgy /3.tsp/  Szociális bizottságról  

           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A szociális bizottság elnök nélkül van, szeretném működőképessé tenni. Rengeteg pénzünk van 

szociális ellátásra, és jó lenne, ha működne a bizottság, és a testület elé a bizottság javaslata alapján 

kerülne. 16 millió Ft van bent erre a feladatra. Ezt az összeget ki kell juttatni, mert ha nem, akkor 

jövőre nem fogjuk megkapni.   

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Szomorú, hogy ilyenekre adnak ki pénzt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Okosan kell foglalkozni az üggyel, hogy más rétegeket is bevonjunk. A bizottságba külsősként a 

védőnőt, vagy Tündét is be kellene vonni, hiszen ők foglalkoznak velük. Ki szeretne részt vállalni a 

bizottság munkájában? Ezt a dolgot a testületnek kell megoldani.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én azt mondom Zoli, hogy azt az energiát, amit belefektettél az elúszott, ha nem vállalod,. Nagydobos 

az a település, ahol a legnagyobb gond a szociális ügyekkel van. Kell lenni bizottságnak, hogy jó 

helyre menjen az a 16 millió Ft.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Én tagként benne voltam, én ezt a továbbiakban is vállalom.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Zoli tagként sem szeretnél benne lenni? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Tagként sem szeretnék részt venni a bizottságban. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Macus? 

 

 



Székelyné Mester Mária képviselő: 

Rendben, vállalom. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Laci most sincs itt, és a szociális ügyekről minden ülésen dönteni kell. Legyen benn a jelenlévő 3 

testület tag, és én Macust javaslom elnöknek.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Védőnőre és Tündére is szükség van.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Elek is részt vehet a bizottsági ülésen, de nem szavazhat.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Igen, így van.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Akkor legyen 5 fős a bizottság, Tünde és védőnő Jutka külsősként vegyen részt a munkában, és 

egymás között hárman döntsétek el, hogy ki legyen az elnök.  

 

Giczei István képviselő: 

Legyen Macus az elnök. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Elvállalod-e Macus a szociális bizottság elnöki megbízást? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Igen. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a szociális bizottság 5 fős legyen, elnöke: Székelyné Mester Mária képviselő, 

Tagok: Fazekas Sándor, Giczei István, Szász Gyuláné és Köveshegyi Tiborné, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

69/2015. (VI.09.)  KT. számú határozata 

 

A szociális bizottság újjáalakításáról 

 

A képviselő testület  

 

A szociális bizottság elnökének Székelyné Mester Máriát, tagjainak Fazakas 

Sándort és Giczei István települési képviselőket, valamint nem képviselő tagjának 

Köveshegyi Tiborné családgondozót és Szász Gyuláné védőnőt választja meg.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Tárgy /4.tsp/   Kristályvíz Kft-vel kötött megállapodás felbontása 

            Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

  

 



Kovács Gábor polgármester: 

Írásos anyag nem ment ki a napirendről. Ők voltak korábban az ivóvíz szolgáltatást végzők, most ezt a 

tevékenységet a TRV Zrt. végzi. A Kristályvíz eszközeit bérli a TRV . A Kristályvíz nem lett 

megszüntetve, 80 milliós vagyona van, és ha nem lesz munka, fel fogja élni a vagyonát. Mi most 

részesek vagyunk a Kristályvízben, nem tudom pontosa mennyivel. Ha most kilépünk, megkapjuk a 

részesedést. A Kristályvízben minden település tulajdonos. Nekünk melegen ajánlott, hogy ne legyünk 

a tagjai.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mennyi részünk van benne? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

1-2 millió biztosan van.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A településnek semmilyen hátránya nem lesz belőle, ha kilépünk, és a két alkalmazottnak sem? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem lesz hátránya sem a településnek, sem a dolgozóknak, ők már a TRV Zrt. alkalmazottjai.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ha most kilépünk, kivehetünk belőle egy kis részt.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha egyetlen Nagydobosi lakost sem érint hátrányosan, és figyelembe véve a polgármester indokait, 

akkor bontsuk fel a megállapodást a Kristályvízzel. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem származik a településnek hátránya belőle. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A vízdíj emiatt nem emelkedhet a későbbiekben? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A TRV számláz, a Kristályvíznek a vízdíjhoz semmi köze. Lehet, hogy lesz vízdíjemelés, de nem 

emiatt. A szolgáltatást nem érinti semmilyen szinten,és a lakosságot sem.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha felbontjuk a szerződést, a javításokat ki fogja végezni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A TRV csinál mindent, a Kristályvíz már semmit sem csinál.  

 

Javaslom a Kristályvízzel kötött megállapodás, szerződés felbontását. Aki ezzel egyetért, kérem 

szavazzon.  

 

  

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

70/2015. (VI.09.)  KT. számú határozata 

 

 

A  Kristályvíz Nonprofit Kft-ből való kilépésről 



 

A képviselő testület 

 

 Bejelenti szándékát, miszerint kilép a Kristályvíz Nonprofit Kft-ből. 

 A polgármester a határozatot megküldi a Kristályvíz Nonprofit Kft 

ügyvezető igazgatójának azzal, hogy a kilépéssel járó feladatokat végezze 

el és az elszámoláshoz szükséges lépéseket tegye meg.  

   

Határidő: azonnali 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Tárgy /5.tsp/  Óvoda kérelme 

           Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A kérelmet mindenki megkapta már korábban, van-e kérdés? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Van. Kérdezni szeretném, hogy van-e rá pénzügyi keret? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Gondot nem fog okozni, de van két pályázat, amihez kell önerő. Vannak olyan dolgok a kérelemben, 

amelyek fontosak. Mindenre kell árajánlat, és annak függvényében döntsünk.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Minden szék ki lenne cserelve, de nem minden asztal a kérelem szerint.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Edényt is kérnek, de nem vettünk már? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Vettünk, de szerintem tönkrementek.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Májusban is vettünk tányért, és november 5-én is volt vásárolva 150 db. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ez hova került, nekem az ebédlő rémlik.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Fél év alatt 80 db leveses tál is lett vásárolva. Nagyon sok. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Nem tudom, hova lettek ezek vásárolva, de Gabriellát megkérdezem. Én készítenék ezekről egy leltárt 

és ezeket leellenőrizném. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A számlák alapján, amit korábban a konyha miatt megnéztünk, Gabriella veszi fel a pénzt a 

beszerzésekre, ét utána ő igazolja is le a felhasználást. Leigazolja saját magának. Ezen változtatni 

kellene.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 



Rengeteg tányér törik, de igazad van Elek.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A tányérokat  nem lehetne műanyagra cserélni? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Szerintem a tisztítása a gond a műanyagnak.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Szerintem az élelmezésvezető írja össze, hogy miből mennyire van szükség, és Gyuszi megvásárolja. 

Én keresnék lehetőséget az Eduo mellett, más üzletet megkeresni, aki olcsóbb.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ezt meg lehet oldani. Mikor legyen a konyha festése? Én leegyeztetem az igazgatónővel és az 

óvodavezetővel, és meg fogom mondani, hogy mikor legyen.  

A dolgozók munkaruhájának megvásárlása. Mit takar, milyen munkaruhát? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Köpenyt és cipőt. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Bontsa le tételesen Gabriella. és kérünk rá árajánlatot.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Nem lehet egyénenként megvenni és behozni a számlát? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jobb így megvenni, nem biztos, hogy arra is fordítja, ha ő veszi meg.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én javaslom, hogy azokat a dolgokat, amik kellenek, vegye olcsóbb cégtől. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Megkérjük az árajánlatokat, de pontosan legyenek a tételek feltüntetve. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet.   

 

 

Tárgy /6.tsp/    Egyebek 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A Baptista Egyház kérelmét kell megbeszélnünk. Minden évben más egyházat támogatunk 300.000 

Ft-tal. Nem kapták meg a 150.000 Ft támogatást sem Katona László tájékoztatása szerint, ezért ebből a 

120 m2 udvar részt szeretnék le térkövezni. A térkövet és a lerakását biztosítaná az önkormányzat. 

Megnézzük Ildikóval, hogy lett –e utalva nekik.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ha 120 m2 térkövet odaadunk, akkor a járdára fog jutni, hogy tovább tudjunk haladni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, jut oda is.  

Bódi Elek képviselő: 

Egyformán adjuk a 300.000 Ft-ot az egyházaknak, mindegy, hogy hány Nagydobosi van például a 

baptistáknál is. 120 m2 térkő kell nekik, ez 120 folyóméter járdát jelent a Nagydobosiaknak.  

 



Kovács Gábor polgármester: 

A 300.000 Ft-ot akkor is ki kell fizetnünk, ha nem adunk térkövet. 

 

 

Bódi Elek képviselő: 

Pénzt nem adunk nekik. Az egyházakat a közösség súlya arányában dotáljuk, szerintem ez így lenne 

igazságos.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Akkor a nagyobb halat támogatod, ha például a református egyháznak 1000 tagja van, akkor adjunk 

1.000.000 Ft-ot a katolikusnak 300 tagja, akkor adjunk 300.000 Ft-ot? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Én azt venném figyelembe, hogy ki mennyit tesz le az asztalra, ki mit tesz az utánpótlásért. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A református egyház kinek kérte a pénzt? A gyerekeknek. A katolikus egyház a fürdőszobára, a 

baptista egyház a belső udvarra, amit ők használnak. Szerintem ez így nem jó, hogy mindegy milyen 

nagy az egyház és mégis egyformán kapják a támogatást.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Túl fogjuk bonyolítani a támogatás odaadását. Ez a 300.000 Ft alappénz. Ha kért a református egyház, 

adtunk ezen felül nekik, ugyanígy a baptistáknak is. Ezek az épületek,  Nagydoboson vannak, ezek itt 

maradnak, a település színfoltjai.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Szerintem nem rossz, hogy évenként más egyházat támogatunk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szerintem is jó ez, ha egyéb kérelmekkel fordulnak felénk, adunk támogatást. Aki aktív úgyis kap 

pénzt, aki nem, az nem. Szerintem nem kell megbonyolítani a támogatást. Akár melyik egyház fordul 

hozzánk egyéb támogatásért, mi adunk.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha 50 m2 sátrat adunk a tökfesztiválra, vagy 20 m2-t akkor ugyan annyi bérleti díjat kérünk? 

 

Kovás Gábor polgármester: 

Aki hozzánk fordul, megkeressük a módját a támogatásnak. A differenciálás meg van  a 

rendezvényeken keresztül.  Térjünk vissza az eredeti kérelemhez. Térkövet adjunk, vagy pénzt? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Én javaslom a térkövet.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ők ássák ki az alapot, ők hozzák a sódert, mi csak lerakjuk a térkövet. Vagy odaadhatjuk a 300.000 Ft-

ot. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Odaadhatjuk, de a járda is haladjon ütemesen. Mennyi térkő van jelenleg? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

50-60 m2. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Mióta gyártják a térkövet? 



 

Kovács Gábor polgármester: 

Májustól, jelenleg 4 fő csinálja. 10-12 méter sablonunk van, annyit tudunk egyszerre legyártani.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Mikor csinálják  a járdát akkor? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Júliusban. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Mennyi az a járdaszakasz, ami eddig le van térkövezve? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kb. 200 méter. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Akkor majdnem annyit adunk oda, mint amennyi kész van.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a Baptista Egyháznak támogatásként a térkövet odaadjuk, kérem 

szavazzon.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

71/2015. (VI.09.)  KT. számú határozata 

 

A Baptista Egyház támogatásáról 

 

A képviselő testület 

 

A Nagydobosi Baptista Egyháznak a támogatás mértékéig térkövet 

biztosít.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Közúthálózat felújítása pályázat keretében a Jókai utcát szeretnénk leaszfaltozni, ez kb. 5 millió Ft 

lenne, ehhez 880.000 Ft önerőt kell biztosítani. Lehetett volna többre pályázni összegszerűen, de ez is 

kb. 900.000 Ft önerőt jelent, illetve az öltözőé 2 millió Ft, ez már közel 3 millió Ft, amit nekünk kell 

finanszírozni. Az út pályázat az idén valósulna meg. 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Én ezt támogatom. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Igen, ez kell.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a biztosítsuk a pályázathoz az önerőt,  kérem szavazzon.  

 



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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

72/2015. (VI.09.)  KT. számú határozata 

 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat beadásáról 

 

A képviselő testület 

 

Nagydobos Község Önkormányzata a Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítására kiírt pályázat beadása mellett döntött. A beruházás bruttó 

költsége 5.921.000 Ft. A 10 % önerőt, 888.150.-Ft-ot az önkormányzat 

saját költségvetése terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

 

 

Kovás Gábor polgármester: 

Megkeresett egy kiadó, a megyéről jelenik meg egy kiadvány, nekünk 52.000 Ft-ba kerülne, ez két 

oldalt jelentene Nagydobosról.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Most voltunk a Kelet-Magyarország kiadványában, nem kell ez most.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az évfordulóra szeretnék Nagydobosról megjelentetni egy saját kiadványt, szerintem sem kell ez 

most. 

 

A képviselő testület egyhangúlag elutasította a megkeresést.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Lengyel Sándorné előtt az árok mikor lesz kész, az eső a házfaláig megy be. az árok most mélyebbre 

van ásva, mint ahogy a cső van. Ki kellene emelni, szerintem a közmunkás meg tudja csinálni.  

 

Elek Sándort megbüntették, közmunkában szeretné ledolgozni. Van-e erre lehetőség, mivel nagyon 

beteges, és a jövedelme kevés.  

 

Dr. Horváth László jegyző:  

A munkaügyi központba kell bemenni, és utána visszajön a hivatalhoz.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Id. Gergely Sándorné kapált a kertjében, és több gyerek is gúnyolta, pedig a pedagógiai asszisztens is 

ott volt velük az udvaron. Nagyon sérelmezte ezt a néni. A pedagógiai asszisztens jobban 

odafigyelhetne. Megkértek, hogy mondjam el ezt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A KLIK megkeresett, szeretnének egy gyakorlókertet, és erre a célra a szélső telek az óvodával 

szemben alkalmas lenne. Ha a mienk lenne ez a telek, a parkolást is megoldhatnánk. Megbízok egy 

ügyvédet ennek az ingatlannak a megvételével.  

 



Bódi Elek képviselő 

Horváth Imre fűtő, nem csinál semmit a többiek elmondása szerint, és ők meg kint kapálnak.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Télen fűtött hajnalban, és hétvégén is, nem olyan, aki nem dolgozik. Bármit megcsinál. Én nem 

olyannak ismerem, hogy ne dolgozna.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Az óvodában is nagyon sokat segített, ő nem az a fajta ember, aki nem dolgozik. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Nekem nincs vele semmi bajom, én azt mondom, amit nekem mondtak. 

 

Elemeztem a konyhai beszállítókat, ezt szeretném elmondani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ne az egyebekben tárgyaljuk, hanem egy olyan képviselő testületi ülésen, ahol Gabriellát és Évát is 

meghívom. A szerda jó? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Szerintem meg lehet szavazni Évának a főmunkatársi pótlékot, hiszen mindenkinek vissza lett adva a 

csőd után a pótlék, csak neki nem. Én örülnék neki, ha ezt megszavaznánk. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy Ferenczi Mihályné élelmezésvezetőnek a főmunkatársi pótlékot visszaadjuk 

július 1-től, kérem szavazzon.  

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

73/2015. (VI.09.)  KT. számú határozata 

 

Ferenczi Mihályné pótlékának visszaadásáról 

 

 

A képviselő testület 

 

  Ferenczi Mihályné élelmezésvezető részére 2015. 07.01-től a főmunkatársi  

                       pótlékot visszaadja.  

 

Határidő: 2015. 07. 01. 

Felelős: polgármester 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Lehetne kérni, hogy a közmunkáról, - mit csináltak a dolgozók, hol, mennyit - beszámolót adjanak? 

Nem látják az emberek, hogy dolgoznának. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. Szeretném elmondani Karcsinak, mint közmunkavezetőnek az igényeit: a jelenlegi bére + 40.000 

Ft + üzemanyag.  

Én szeretném elhívni, de elhívhatjuk a hölgyet is aki jelentkezett, és meghallgatjuk őket.  

A közmunkások dolgoznak, meg van kapálva az almafa, a nyárfa, szép a zöldség, a tök, a kukorica. 

180 ember van bent, és látnak 10-15 embert lődörögni, erről ítélik meg a közmunkásokat.  Gyuszi 



mindenkit tud, hogy melyik területen dolgozik, ki fogok menni 2 testületi taggal, és leellenőrizzük 

őket.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Június 15-ig meg kell erősíteni, hogy a KLIK fenntartása alatt maradnak a korábban átadott 

intézmények.  

 

Kovás Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy továbbra is a KLIK maradjon az iskola fenntartója, kérem szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

74/2015. (VI.09.)  KT. számú határozata 

 

Az általános iskola fenntartásáról 

 

A képviselő testület  

 

A Nagydobosi Általános Iskola fenntartását továbbra is Klebersberg 

Intézményfenntartó Központ által kívánja üzemeltetni.  

 

Határidő: 2015. 06. 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A konyha felújítási pályázatban számszerűsíteni kell az önerőt, erről kell hoznunk határozatot.  

Az önerő összege:   1.832.890.-Ft. 

 

Aki egyetért az 1.832.890 Ft önerő biztosításával kérem szavazzon.  

 

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

hozta: 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

75/2015. (VI. 09.)  KT. számú határozata 

 

A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása pályázathoz önerő biztosításáról 

 

A képviselő testület 

 

A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása tárgyában 

beadandó pályázathoz biztosítja a  szükséges 1.832.890 Ft önerőt. 

Ezen összeg az önkormányzat folyószámláján rendelkezésre áll.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Tárgy /7.tsp/   Szociális ügyekről  



 

Kovács Gábor polgármester: 

A szociális ügyek napirendi pont megtárgyalását javaslom elhalasztani, a jövő héten a bizottság 

megtárgyalja, és utána a képviselő testület elé kerül megvitatásra.  

 

A képviselő testület nem tárgyalja a szociális ügyeket, a napirendet elnapolja.  

  

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

 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 

 

Bódi Elek                      Ferenczi Zoltán  

 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


