
  KÜLÖNSZÁM 

PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA                                                       2015. június 

önkormányzat 2015 

A 2015-ös évben több személyi változás is 
történt községünk intézményeiben. Az ön-

kormányzatnál, a Pusztadobosi Óvodánál és 
az Önkormányzati Konyhánál köszönthettek 
új munkaerQt a kollégák. 

bővebben a 4. oldalon  

Pusztadobos Község Önkormányzata új in-

gatlanokat vásárolt Pusztadobos területén. 
Az új telkeken végezendQ munkálatok tervei 
már megvannak, jelenleg tereprendezés és 
rendbetétel folyik.  

bővebben a 7. oldalon 

Pusztadobos Község Önkormányzata Képvi-

selQ-testülete 201ő-ben rendeletmódosításo-

kat hajtott végre. Így változtak például az 
intézményi térítési díjak is. 

bővebben a 3. oldalon 

A könnyebb eligazodásban segítenek a nem-

rég kihelyezett intézmény feliratok és az út-

keresztezQdésekben látható új információs 
táblák a községben. 

bővebben a 2. oldalon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pusztadobos Község Önkormányzatánál a 2015-

ös évben tovább folytatódnak a közfoglalkoztatá-
si programok. A kilenc projekt nem csak munka-

lehetQséget ad a község lakosainak, de a szá-
mos munkálatnak köszönhetQen Pusztadobos 
fejlQdését is elQsegítik. 

bővebben az 5. oldalon 

Községünk önkormányzata számos tervet dolgo-

zott ki a 2015-tQl 2020-ig terjedQ idQszakra. A 
huszonegy projektötlet között szerepel például a 

köztemetQ és ravatalozó felújítása, az óvodabQví-
tés, a helyi kereskedQ ház kialakítása, és a Jármy 
Kúria bQvítése és felújítása is. 

bővebben a 9. oldalon 

Az önkormányzat, a PolgárQr Egyesület, a Köz-

ségi Könyvtár, a Nemzetiségi Önkormányzat és a 
„Gyökerek Megteremtése” Alapítvány is nyújtott 

be pályázatokat a 201ő-ös évben, hogy a lehetQ-
ségeket kihasználva jobban tudjanak működni.  

bővebben a 11. oldalon 

Községünk igyekszik minden erejével támogatni a 
kultúrát. Ennek létrejöttéhez pedig elengedhete
len az olyan rendezvények megszervezése, mint 
például a Közösségi Nap. A közeljövQben bekö-
vetkezQ egyházi, intézményi és községi esemé-
nyekrQl adunk most tájékoztatást.

bővebben a 8. oldalon

Községünk önkormányzata számos tervet dolgo-

zott ki a 2015-tQl 2020-ig terjedQ idQszakra. A 
huszonegy projektötlet között szerepel például a 
köztemetQ és ravatalozó felújítása, az óvodabQví-
tés, a helyi kereskedQ ház kialakítása, és a Jármy 
Kúria bQvítése és felújítása is. 

bővebben a 9. oldalon 



 

2. Öﾐkorﾏáﾐyzati külöﾐszáﾏ __________________________________________ ヲヰヱ5. júﾐius 

Megújult községünk honlapja 

Elkészült Pusztadobos község új hivatalos honlapja. 
A honlapon településünkrQl, az önkormányzatról, 
községünk intézményeirQl találhatnak részletesebb 
információkat az odalátogatók. Az oldalon a fonto-

sabb nyomtatványok, dokumentumok is elérhetQk, 
és a különbözQ intézmények saját honlapjaira is ráta-

lálhatnak. A képgalériában Pusztadobos jelentQs 
épületeit, nevezetességeit tekinthetik meg. A honlap 

folyamatosan frissül, lakosaink az aktuális informáci-

ókról is tudomást szerezhetnek majd. 

 
A honlap elérhetQsége: www.pusztadoboshivatal.hu 

 

Helyükre kerültek a rózsák 

 
 
Községünk temetQjénél 201Ő. október hó-
napban kezdQdött el a parkosítás, amikor is 
a belsQ terület szebbé tétele érdekében 
rózsákat ültettek a kerítés vonalában. 
Az akkor kimaradt területek beültetését 
most pótolták, így minden rózsa a helyére 
került, és a temetQt immár végig gyönyörű 
virágok díszítik, amelyek impozánsabbá 
teszik a helyet. 
 

 
 

 

új feliratok és táblák segítenek az eligazodásban pusztadoboson 
 
Felkerültek az intézmény feliratok községünk 
azon létesítményeire is, amelyek eddig még nem 
rendelkeztek az elnevezésüket jelzQ ismertetQvel.  
Az Egészségház, a Pusztadobosi Óvoda, a Köz-
ségi Könyvtár és az Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér 
(IKSZT) épületeire május 

hónapban helyezték fel az intézmények neveinek 
feliratát, a könyvtár bejáratához pedig nyitvatartá-
si tábla is került. 
Ezeken kívül pedig a község területén két keresz-

tezQdésben új információs 
táblák is segítenek a 
könnyebb eligazodásban. 

http://www.pusztadoboshivatal.hu/


ヲヰヱ5. júﾐius _________________________________________ Öﾐkorﾏáﾐyzati külöﾐszáﾏ  3. 

Pusztadobos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-

ös rendeletei közül az intézményi térítési díjakról, illetve a települési 
támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szólókban következ-

tek be változások. 

 

 

 
 

„Pusztadobos Község Ön-

kormányzata Képviselő-

testületének 3/2015. (I. 30.) ön-

kormányzati rendelete az  
intézményi térítési díjakról.” 

Dani Attila polgármester elmondta, 
régóta nem változtak az intézmé-
nyi térítési díjak, az árak emelke-

dése miatt azonban indokolt volt a 
rendelet módosítása. Ez alapján: 
„Pusztadobos Község Önkor-

mányzata KépviselQ-testülete a 
gyermekek védelmérQl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 29. § (1) bekez-

désében valamint a szociális igaz-

gatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § 

(1) bekezdésében kapott felhatal-

mazás alapján a következQket 
rendeli el: 

1. § (1) A KépviselQ-testület az intézményi térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: (táblázat) 
(2) A térítési díjat havonta elQre kell megfizetni minden hó 10. napjáig.” 
 

 

„Pusztadobos Község Önkormányzata Képvi-

selő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormány-

zati rendelete a települési támogatásról és az 
egyéb szociális ellátásokról.”(részlet) 
A foglalkoztatást helyettesítQ támogatást, vagyis 
az FHT-t (segély) 201ő. március 1-tQl a járási 
hivatal illetékes osztályán lehet igényelni.  
„Pusztadobos Község Önkormányzata KépviselQ-

testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatás-

ról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 132. § (Ő) bekezdésében kapott felhatal-

mazás alapján a következQ rendeletet alkotja: 

(…) 
Lakhatási támogatás:7. § (1) A lakhatási támoga-

tás a szociálisan rászoruló háztartások részére a 
háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsola-

tos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 
hozzájárulás. A KépviselQ-testület a villanyáram-, 

a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és 
a szemétszállítás díjához, a lakbérhez, lakáscélú 

pénzintézeti kölcsön törlesztQrészletéhez, illetve a 
tüzelQanyag költségeihez lakhatási támogatást 

nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek 
szerinti jogosultnak.  

(2) A lakhatási támogatást elsQsorban természet-

beni szociális ellátás formájában, és a lakásfenn-

tartással összefüggQ azon rendszeres kiadások-

hoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elma-

radása a kérelmezQ lakhatását a legnagyobb 

mértékben veszélyezteti. 
(3) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, 
akinek a háztartásában az egy fogyasztási egy-

ségre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének 
sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó 
havi jövedelem megegyezik a háztartás összjö-
vedelmének és a fogyasztási egységek összegé-
nek hányadosával. 
(…) 
(7) A lakhatási támogatás esetében a lakásfenn-

tartás elismert havi költsége az elismert lakás- 

RENDELETEK 

 



4. Öﾐkorﾏáﾐyzati külöﾐszáﾏ __________________________________________ ヲヰヱ5. júﾐius 

Pusztadobosi Óvoda 
 

Karaffáné Marosvári Marianna DemecserbQl 
érkezett, 201ő. január 1-jén csatlakozott a Pusz-
tadobosi Óvodához, ahol óvónQként dolgozik, 
jelenleg a középsQ csoportosokat igazgatja. 
 
Lukács Ferenc Józsefné, pusztadobosi lako-
sunk 201ő. február 1-jén csatlakozott az óvodá-
hoz, és dajkaként segíti az óvónQk munkáját. 
 
Drabbant Annamária Vásárosnaményból jár 
hozzánk, 201ő. május 1-jétQl tevékenykedik óvó-
nQként az óvodában, jelenleg a kiscsoportos óvo-
dásokkal dolgozik együtt. 
 

Pusztadobos Község Önkormányzata 
 

Böszörményi József Kisvarsányból érkezett, 201ő. már-
cius 7-tQl dolgozik az önkormányzatnál, és lát el irányítási- 
és szervezési feladatokat. 
 
Önkormányzati Konyha 
 

Szilvási Ágota Andrea helyett 201ő. május 16-tól Gerő-
né Lemák Erika, pusztadobosi lakosunk tölti be az élel-
mezésvezetQi posztot és látja el a szükséges feladatokat 
az Önkormányzati Konyhánál. 
 
Munkájukhoz jó egészséget és sok türelmet kívánunk! 

 
 

A 2015-ös évben új munkaerőt köszönthettek a 
község intézményeinél; az önkormányzathoz, az 
óvodához és a konyhához érkeztek új kollégák.  

nagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert 
költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó el-

ismert havi költség összege Ő00 Ft/m2. 

(…) 
 (12) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra 
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül 
a lakásban élQ személyek és háztartások számá-
tól. 
(…) 
(1ő) A lakhatási támogatás megállapításához  
a) a vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai  
    jövedelmének hitelt érdemlQ igazolása,  
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlQ igazolása  
    szükséges. 
(…) 
Rendkívüli települési támogatás:9. § (1) Rendkívüli 
települési támogatás állapítható meg annak a 

személynek – az e rendeletben meghatározott 
feltételek fennállása esetén –, aki létfenntartást 
veszélyeztetQ rendkívüli élethelyzetbe került, va-

lamint idQszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gondokkal küzd. 
(2) Rendkívüli települési támogatás különösen az 
alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: 
a) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejé-

re, 

b) betegségbQl eredQ többletköltségek enyhí-
tésére, 

c) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, 
gyógykezelésre, ha a kérelmezQ nem ren-

delkezik közgyógyellátási igazolvánnyal,  
d) elemi kár elhárításához, 
e) válsághelyzetben lévQ várandós anya 

gyermekének megtartásához,  

f) nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartáshoz. 

(3) A rendkívüli települési támogatás akkor állapít-
ható meg, ha a kérelmezQ családjában az egy fQre 
számított havi családi jövedelemhatár az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át 
nem haladja meg.  

(Ő) A rendkívüli települési támogatást a jogosult 

köteles a támogatást megállapító határozatban 

megjelölt célra felhasználni. 
(ő) A rendkívüli települési támogatás természetbe-

ni ellátásként is nyújtható, különösen élelmiszer 

utalvány, tüzelQ formájában. 
(…) 
Szociális étkeztetés:11. § (1) Az étkeztetés kere-

tében azoknak a szociálisan rászorultaknak a leg-

alább napi egyszeri meleg étkezésérQl kell gon-

doskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) be-

kezdésében meghatározott feltételeknek. 
(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylQt, 
illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi 
állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti 
étkeztetésrQl más módon gondoskodni. 

(3) Az étkeztetés házhoz szállítással is megoldha-

tó. 
(…) 
Házi segítségnyújtás:12. § Az Önkormányzat a 
házi segítségnyújtási feladatot a Nyírmadai Szoci-

ális Támogató, CsaládsegítQ és Gyermekjóléti 
Szolgálat Társulás útján látja el. 
Családsegítés:13. § Az Önkormányzat a család-

segítés körébe tartozó feladatait a Nyírmadai Szo-

ciális Támogató, CsaládsegítQ és Gyermekjóléti 
Szolgálat Társulás közreműködésével látja el.” 

 
 

Személyi változások 



6. Öﾐkorﾏáﾐyzati külöﾐszáﾏ __________________________________________ ヲヰヱ5. júﾐius 

 

A Start Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozta-

tási programban tizenöt fQt foglalkoztat az önkor-

mányzat. A programhoz tartoznak az asztalosmun-

kák, a lakato-

sok virágládá-
kat, kapukat, 

kerítéseleme-

ket készítet-

tek, illetve 

létrák, kerti 
fabútorok és 
polcok gyártá-

sa is zajlik. Az óvoda, az iskola és az IKSZT terüle-

tére kerékpártárolók készültek az ugyancsak 201ő. 
március 1-tQl 2016. február 29-ig tartó programban. 
Központi mun-

kafolyamat a 

textil-termékek 
elQállítása, a 

kézimunkák, az 

ajándéktár-

gyak, terítQk, 
függönyök 
készítése. A 
közelmúltban 
ballagási tarisznyák készültek az iskolai és az óvo-

dai ballagásra. A program bér- és járulék támogatá-
sa 17.ő26.300 forint, a dologi támogatás 2.273.700 
forint. 

 

Jelenleg két Hosszabb közfoglalkoztatási program-

ban tevékenykednek a dolgozók. Az egyik 2015. 

március 16-án, a másik pedig 201ő. április 1-jén 

kezdQdött 
el, és mind-

kettQ 201ő. 
augusztus 

31-én feje-

zQdik majd 
be. Három 
és kilenc 

fQvel foly-

nak a pro-

jektek, 

amelyekre a bér- és járuléktámogatás 1.Ő9Ő.627, 
illetve 3.83Ő.ő77 forint. A község tisztaságának és 
rendezettségének biztosítása, az intézmények 
hatékonyabb működésének segítse a programok-

ban dolgozók legfontosabb tevékenysége. 

A Start Mezőgazdaság program foglalkoztatja a 

legtöbb fQt, ötvenen dolgoznak ebben a projektben, 
amelynek bér- és járulék támogatása is a legna-

gyobb összeg, 
54.816.804 forint, 

akárcsak a dologi 
támogatás, amely 
12.155.648 forint. A 

program idQtartama az 
eddigiekhez hasonló-
an tizenkét hónap, 

201ő. március 1-tQl 
2016. február 29-ig 

tart. A már eddig is 
sikeres mezQgazda-

sági programban 
elsQsorban a konyha számára termelnek szükséges 

zöldség- és gyümölcsféléket a község területén 
több helyen is, de a piacra termelés is változatlanul 

megmaradt fontos tevékenységként. A 
talajelQkészítési munkák, vagyis szántás, tárcsázás, 
talajmarózás, ásás, veteményezés, ültetés folyt a 
földeken, a szükséges feladatok elvégzése – mint 

például a bodzák területén a talajmarózás – most is 

zajlik.  

Számos növénykultúra termesztésével foglalkoznak 

a programban dolgozók. A Kossuth utcai kertekben 
pritamin és kápia paprika termesztése folyik őŐ00 
m2-en, illetve hagyma-, paszuly-, káposzta-, karalá-
bé- és borsó termesztése 7000 m2-en. Az Alkot-

mány utcán 11ő0 m2-en sárgarépa, hagyma, 2000 
m2-en szeder, ribizli, dinnye, 1700 m2-en pedig 

burgonya van. 

Az Ifjúsági 
úton 1800 m2-

en borsót 
vetettek, míg 
a nagykert 

hátánál sze-

der, ribizli és 
bodza találha-

tó. Bodzát 
ebben az 

évben ültettek elQször, a nagykerten kívül a refor-

mátus és a római temetQ területén is fellelhetQ. A 
görög temetQben berkenye és feketeribizli termesz-

tése folyik. Az uborka idén már csak egy kertben 
található meg, de így is kardinális részét képezi a 
mezQgazdasági programnak, az Ady Endre úton, 
24839 m2-en termesztik. 

  



ヲヰヱ5. júﾐius _________________________________________ Öﾐkorﾏáﾐyzati külöﾐszáﾏ  7. 

Az önkormányzat új ingatlanokat vásárolt a köz-

ségben, amelyek területén különböző munkálatok 
folynak majd, különböző célkitűzésekkel. Jelenleg 
rendbetétel, telekrendezés zajlik, hamarosan pedig 
a komolyabb munkák is megkezdődnek. 

A Közösségi Park községünk egyik éke, amelyet 
örömmel látogatnak mind a helyi lakosok, mind 

pedig más településekről érkezők. Haga Ottó se-

gédmunka-irányító beszélt az ott folyó munkála-

tokról. 

A Kastélykert Pusztadobos büszkesége, amelyet bát-

ran mutathatunk a községünkbe érkezQknek. „Mindig 
rendezett, szép, folyamatosan rendben tartjuk.” – 

mondta Haga Ottó. „A park területén dolgozók szor-

galmasan végzik a munkájukat, amibQl természetesen 
mindig akad.”  
A virágültetés, a kapálás, a gyomlálás, a fűnyírás és a 
gereblyézés munkálatai folynak folyamatosan, a leg-

utóbb fenyQfákat ültettek. A park díszítése és szépíté-
se állandó feladat, amelynek nyomai meg is látsza-

nak. „A munkák jól haladnak, az aktuális feladatokat 

látjuk el folyamatosan.” – mesélte a segédmunka-

irányító.  
  

A mezőgazdasági projekt kiemelkedő fontossággal 
bír. A számos növénykultúra termesztése folyama-

tos feladat, amelyhez a munkások összehangolt 
munkájára van szükség. Bíró János brigádvezető 
beszélt a munkafolyamatokról. 

„A bakhát elQkészítése, a fertQtlenítés, az új csepegte-

tQcsQ elhelyezése, a takarófóliázás és a gyomok eltá-
volítása után május 19-én ültettük el a 37.000 uborka-

palántát.” – mondta Bíró János. „A gyomtalanítás to-

vábbra is szükséges, és most már jönnek a permete-

zések, amire oda kell figyelni.” A válogató gép karban-

tartására is mindig ügyelnek, hogy amikor majd a 
használatra kerül sor, ne legyen probléma. 
Május 20-án 20.2Ő0 paprikapalántát is ültettek, most 
elQször. „Nehézkes a dolgunk a paprikával, de iparko-

dunk, hogy minél jobban sikerüljön. Szerencsére 1%-

os sincs a palántaelhullás, ami jó eredmény.” – mondta 

a brigádvezetQ. Akárcsak az uborkát, a paprikát is el-

adják majd, de a konyha számára is termelnek. 
A csapaton belül jól mennek a munkák, mindenki 
összhangban dolgozik. „Pszintén köszönöm az asszo-

nyok kemény munkáját, és a hozzáállásukat. Szeren-

csére nincsenek problémák, én is segítek mindenben, 
amiben csak tudok. Nem rég egy kis hurkafQzéssel 
köszöntem meg eddigi tevékenységüket. A jövQben is 
azon fogok iparkodni, hogy honorálni tudjam a kemény 
munkájukat.” – mesélte Bíró János. 

 

ingatlan vásárlás

Az egyik ingatlan, amelyre az önkormányzat szert tett, 
a Rákóczi utca 8. szám alatti, Jancsó JózseftQl megvá-
sárolt telek (Jakab László mellett). Dani Attila polgár-

mester elmondása szerint két elképzelés is megfogal-

mazódott a terület kihasználása tekintetében. Az egyik 
ötlet szerint építkezések fognak folyni, méghozzá a 
tüzelQanyag tárolására szeretnének egy helyet kialakí-
tani a portán, emellett pedig a célkitűzések közé tarto-

zik az apríték tárolására is létrehozni egy fedett épít-
ményt.  
A másik elképzelés alapján pedig kisállat és számosál-

lat tenyésztése folyna a területen. 

A másik ingatlan, amelyet Pusztadobos Község Ön-

kormányzata megvásárolt, a PetQfi Sándor utcán, az 
Egészségház épülete mellett található üres telek. A 
porta területén már munkálkodnak, jelenleg terepren-

dezés folyik, telekbQvítés szándékával. Az ingatlan 
területén a tervek szerint új polgármesteri hivatal fog 
épülni a jövQben – tudatta velünk Dani Attila, közsé-
günk polgármestere. 
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Pusztadobos Község Önkormányzatánál a 2015-ös 
évben tovább folytatódnak a közfoglalkoztatási 
programok. Községünkben jelenleg kilenc ilyen 
program fut. Ezek a projektek sok lakosnak terem-

tenek munkalehetőséget, akik Pusztadobos szeb-

bé és jobbá tételében segédkeznek munkájuk által. 

 K 

 

A Start Bel- és csapadékvíz elvezetése című prog-

ramban tizenöt ember dolgozik. A program idQtar-

tama tizenkét hónap, 2015. március 1-tQl 2016. 

február 29-ig tart. A munkálatok során folyamatos a 
mederlapok készítése, naponta 60-80 darab készül 
el, amelyeket a földárkok mederlapozásához hasz-

nálnak fel. Az árokpartok kaszálása is folytonos 
feladat, amelyet három fQ kézi, hat fQ pedig gépi 
kaszával végez. A PetQfi Sándor utcán az átere-

szek tisztítása zajlik, a Kossuth utcán pedig az 
árkok tisztítása, 

rendberakása 
történik folya-

matosan. A 

római katolikus 
templom elQtt a 

kö-zelmúltban 
a járdaöntés is 
végbement. 
A program bér- 

és járuléktámogatása 16.918.16Ő forint, a dologi 
támogatás pedig 2.773.76Ő forint. 
 

A Start Belterületi utak karbantartása című prog-

ramban ugyancsak tizenöten dolgoznak, és szintén 
201ő. március 1-tQl 2016. február 29-ig tart. A 

program bér- és járuléktámogatása is megegyezik 

a belvíz projektével. A programban fontos munka-

folyamatként van jelen az állandó kaszálás, padka 
karbantartás, vízelvezetés, miközben a szemét-

szedés is folyamatos és kiemelkedQ feladata a 
programban dolgozóknak. Ebben a programban 
lesz még járda- és útfelületjavítás is. 
 

A Start Mezőgazda-

sági Földutak karban-

tartása elnevezésű 
program a 2015. 

március 1-je és 2016. 
február 29-e közötti 
idQszakban valósítja 
meg a kitűzött felada-

tokat. A program 

tizenöt fQvel működik, 
bér- és járuléktámogatása 16.614.096 forint, dologi 

támogatása pedig 3.18ő.90Ő forint. A parlagfű és 
egyéb gyomok irtása folyamatos és kiemelkedQen 

fontos feladat mind bel- illetve külterületen. Hason-

lóan jelentQs munka a vízlevezetés, amelyet külte-

rületen is ugyanúgy folyamatosan végeznek. A 
Pécsi-tag mögött fakitermelés és gallydarálás folyt. 
Szikkasztó árkok tisztítása és ásása is a program 
része, akárcsak a cserjézés, amely jelenleg a 
Táncsics útról a Vas Mártához vezetQ dűlQ irányá-
ba halad. Az Irtási út teljesen, a Kisirtási út pedig 

majdnem teljes egészében készen van a cserjézés 
tekintetében. 
 

A Start Bio- és megújuló energia felhasználás című 
programban szintén tizenöt ember dolgozik. A 
program 201ő. március 1-tQl 2016. február 29-ig 

tart, bér- és járulék 
támogatása 
15.381.042 forint, 

dologi támogatása 
3.318.958 forint. A 

projekt során tüzelQ-
anyag begyűjtése és 
elQkészítése folyik, a 
tüzelésre alkalmas 
faanyag aprítékolása 
és annak a tárolásra 
való elQkészítése, 
beszállítása. Jelenleg folyamatos munka a 
fahasgatás és a dücskQzés, a tüzelQanyag szállítá-
sa, amely feladatok az IKSZT területén zajlanak. 
 

A Start Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 
elnevezésű projektben a Pusztadobos bel- és 
külterületén szabálytalanul lerakott, illetve szétszó-
ródott kommunális- és építési hulladék begyűjtése, 
szelektálása és elszállítása történik. Tizenöt ember 
dolgozik ezen és a további feladatokon, amelyek 
közül a parlagfű irtás központi helyet tölt be mind 
bel- illetve külterületen. A fűrészelés, parkgondo-

zás és locsolás is része a 201ő. március 1. és 
2016. február 29. között tartó programnak, amely-

nek bér- és járulék támogatása 1ő.381.0Ő2 forint, 
dologi támogatása pedig 3.318.9ő8 forint. 

  

közfoglalkoztatás 



Pusztadobos község a 2015-ös évben is számos kisebb-

nagyobb rendezvényt tudhat már maga mögött, és készül 
továbbiak megrendezésére. Intézményeink színes esemé-
nyekkel kedveskednek a lakosoknak, az egyházi ünnepek 
is sok érdeklődőt vonzanak, akárcsak a községi progra-

mok. 
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Rendezvények 
 

A Közösségi Nap Pusztadoboson 
elnevezésű rendezvényünk immár har-

madik alkalommal fogadja majd az érdek-

lQdQket egy kellemes kikapcsolódásra. A 
Közösségi Napnak már az elmúlt két évben is nagy 
sikere volt, községünk számos programmal, zenés-

táncos fellépéssel, koncerttel, kirakodóvásárral, 
izgalmas futball-

mérkQzéssel, 
ízletes ételekkel 
kedveskedett a 

rendezvényre 
látogatóknak, és 
ez idén sem lesz 
másképp. Ebben 
az évben, au-

gusztus 15-én 
vár mindenkit a Közösségi Nap, amely Pusztadobos 
Község Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közös rendezésében valósul majd 
meg a Kastélykertben. Várjuk a civil szervezetek, 
alkalmi csoportok jelentkezését a rendezvény fQzQ-
programjához! 

 

A Kastélykerti Gyerekház 2013-ban rendezte meg 

elsQ alkalommal a Gyerekházak Országos Találko-

zóját. A találkozóra az ország gyerekházaiból érkez-

tek vendégek, akik a gyerekházak működésérQl, 
jelentQségérQl beszélgettek és tartottak műhelymun-

kákat. A sikeres rendezvénynek köszönhetQen tavaly 
ismét megtartották a találkozót, idén pedig már 
harmadik alkalommal várja majd gyerekházunk a 
vendégeket, habár most a megszokottól eltérQ idQ-
pontban.  

Czentnárné Márton Tünde, a Kastélykerti Gyerekház 
vezetQje elmondta, a mentoruk javaslatára változtat-

tak az idQponton. „A mentorunktól kaptuk az ötletet, 
hogy csatlakozva az egyhetes »Mozdul a gyerek-

esély« elnevezésű programsorozathoz, megszer-

vezhetnénk a Gyerekházak III. Országos Találkozó-
ját a programsorozat egyik napján. Ez egy jó lehetQ-
ség, és mi mindenképp szeretnénk újra megtartani 
rendezvényünket.” – mondta a gyerekház vezetQ. Az 
eddigi találkozókon részt vettek a társszakmák kép-

viselQi is, mint például védQnQk, óvodapedagógusok, 
idén azonban kimondottan a gyerekházas kollégák-

ra, gyerekházas szülQkre és gyerekekre koncentrál-

na az esemény – tudtuk meg Czentnárné Márton 
TündétQl, aki a tervekbe is beavatott minket. „Egész 
napos rendezvényre készülünk, amelynek a barátko-

zás és az ismerkedés áll a középpontjában. Az 

eddigiekkel eltérQen kötetlenebb szakmázást terve-

zünk, esetleg egy közös bográcsozással, szalonna-

sütéssel. A tervek között szerepel Bagdy EmQke 

klinikai szakpszichológus meghívása is.”  
Az ország 
gyerekházai 
várhatóan 
augusztus-

ban gyűlnek 
újra össze 
Pusztadobo-

son, a Gye-

rekházak III. 
Országos 
Találkozójára. 

 

A Pusztadobosi Óvoda és a Pusztadobosi Általános 
Iskola júniusban tartja ballagó ünnepségüket. A 
nagycsoportos óvodások június 13-án, reggel 9 órai 
kezdettel búcsúznak óvodájuktól, a végzQs nyolcadik 
osztály pedig június 19-én, pénteken 1Ő:00-kor mond 

búcsút az általános iskolának. 
 

A római katolikus templom és a református imaház 
május 17-én tartotta meg az elsQáldozást, illetve 
konfirmálást községünkben. A görög katolikus temp-

lomban június 7-én veszik majd magukhoz elsQ 
alkalommal az Oltáriszentséget a görög elsőáldo-

zók. Az ünnepi szentmise 9 órakor fog kezdQdni. 
A római katolikus templomban idén június 7-én lesz 
az Úrnapi szentmise és körmenet 17:00 órai kez-

dettel. 

Fülöp Sándor esperes úr ő0 éves, Bereczkei Miklós 
plébános 2ő éves szolgálatuk alkalmából adnak 
hálát az úrnak arany-, illetve ezüstmise keretében 
június 28-án, 1ő:00-kor a pusztadobosi római katoli-
kus templomban. A szentmisén az ünnepeltek között 
lesz Markovics Balázs is, diakónussá szentelése 
alkalmából.



A 2015-től 2020-ig terjedő időszakra összesen hu-

szonegy darab projekt ötletet dolgozott ki Puszta-

dobos Község Önkormányzata. Az ötletek között a 
közlekedés korszerűsítésére, a népesség megtartó 
képesség javítására, az épített és természeti kör-

nyezet védelmére, kulturális-, turisztikai-, és sport-
fejlesztésekre irányuló projektek is vannak. 
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Fejlesztési tervek 
 

Új, ügyfélbarát polgármesteri hivatal építése. Az 

új hivatali épületben megfelelQ számú és egy-

mástól elválasztott irodahelyiségek kialakítása a 
cél, illetve hogy megteremtsék a feltételeket a 
mozgáskorlátozott, illetve hallás- és látássérült 
emberek számára ügyeik kényelmesebb és 
gyorsabb elintézése érdekében.  

 

SportöltözQ és sportpálya felújítása. Kulturált 
sportolás, tömegsport lehetQségének kialakítása 
a cél a helyi fiatalság bevonásával, az egészsé-
ges életmódra való nevelés elQsegítésével. A 
labdarúgó pályák és az öltözQ felújítása, kismé-
retű műfüves pálya készítése szerepel a tervek 
között. 
 

Buszöblök kialakítása. A fejlesztés fQ célja a 
település közlekedési csomópontjaiban a közle-

kedés biztonságának javítása. Buszvárók kiépí-
tése, a buszöblökhöz vezetQ járdák kialakítása 
és felújítása, meglévQ buszöblök szilárd burkolat-

tal történQ ellátása, akadálymentesítése segítené 

ezt elQ. 
 

Helytörténeti értékek tárháza „Tótok portája”.  
Helyi értékek gyűjteményeinek tájház jellegű 
bemutatását célozza meg a projekt. Ehhez szük-

séges tájjellegű épület megvásárlására, felújítá-
sára van szükség. Lakossági összefogás segít-
ségével a helyi értékek gyűjtése és kiállítsa, 
kulturális programok szervezése áll a közép-

pontban. 

 

Pusztadobos – Nyírparasznya Ő106 út aszfalto-

zása. A 2015-2020 közötti idQszak egyik fontos 
feladata lenne a 4106-os KPM-es út felújítása. 
Célja a könnyebb közlekedés elQsegítése Nyír-
parasznya és Mátészalka irányában, valamint a 
41-es fQút felé. 
 

Energetikai korszerűsítések. A közvilágítás kor-

szerűsítésével a község áramköltségének csök-

kentése a cél, növelve a környezetvédelmi és 
energetikai feltételeket.  

Református imaház templommá történQ alakítá-
sa. A megnövekedett református közösség igé-
nyei kinQtték az eddig használt imaházat, így 
szükségessé vált az épület átalakítása. Helyi 
igények figyelembe vételével, egy népi hagyo-

mányoknak megfelelQ haranglábbal ellátott 
templom kialakítása a cél. 

 

Rendezési terv elkészítése. Pusztadobos telepü-
lésrendezési terve korszerűsítésre szorul. A 
projekt tartalmazná a jövQre vonatkozó fQbb 
elképzeléseket, irányvonalakat, fejlesztési gon-

dolatokat egy jobb és élhetQbb Pusztadobos 
kialakítása érdekében. 

 

Új óvoda építése. Az új épülettel a gyermekek 
oktatási minQségének javítása a fQ célja az ön-

kormányzatnak. Az új óvoda a hatályos jogsza-

bályi elQírásoknak megfelelQen készülne el, 
javítva a működési feltételeket, az óvodai ellá-
táshoz való hozzáférést, valamint a környezeti 
infrastruktúrát.  

 

 
 

Kerékpárút Pusztadobos és Nyírmada között. A 

biztonságos és egészséges közlekedés megte-

remtése érdekében tartja szükségesnek az ön-

kormányzat a kerékpárút létrejöttét a két szom-

szédos település között. 
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Helyi piac és kereskedQ ház kialakítása. A helyi 

termelQk és vállalkozók piacra jutásának elQsegí-
tése, az általuk elQállított termékek helyi szinten 
történQ értékesítési lehetQségeinek megteremté-
se a cél a piac kialakításával. A fejlesztés során 
prioritást élvez a munkahelyteremtés, a helyi 
munkanélküliek számának csökkentése. 
 

Jármy Kúria bQvítése és felújítása. Az önkor-

mányzat szeretné a kúria épületét kulturális és 
turisztikai konferencia központtá alakítani, bQvít-
ve és erQsítve ezzel a kulturális kapcsolatokat. A 
projekttel hangversenyek, színi elQadások, film-

vetítések, modern koncertek által válna lehetQvé 
a kultúra közvetítése Pusztadobos és a környezQ 
települések lakói számára.  
 

 
 

Önkormányzati bérlakások felújítása. A közal-

kalmazottak helyben történQ elszállásolási és 
letelepedési lehetQségének kialakításának elQ-
segítését célozza meg ezzel az önkormányzat, 
biztosítva az intézmények számára a megfelelQ 
szakképesítéssel rendelkezQ munkaerQt. 
 

Ifjúsági szállás és táborhely kialakítása. Egyházi 
és ifjúsági turizmus lehetQségének kiaknázása a 
cél Pusztadoboson ezzel a projekttel. Az ifjúság 
számára szeretné az önkormányzat a megfelelQ 
tartalommal bíró nyári táboroztatás feltételeinek 
megteremtését, esetleges Cserkészközpont 
kialakításával. Az ifjúsági táborhely az elképze-

lés szerint az „Asztalos-féle” iskola területén 
lenne megvalósítva. 

Közfoglalkoztatási telephely kialakítása. Az okta-

tási és egyéb szociális helységek kialakításáról 
szól a projekt közmunkások részére. A műhely, a 
melegedQ és a raktárhelységek méretének növe-

lésével elQsegíti a raktározási, tárolási, leltározá-
si, javítási, valamint értékteremtQ feladatok el-

végzését. 
 

Helyi konyha energetikai korszerűsítése. A fej-

lesztés célja az önkormányzati fenntartású, 
óvodai gyermekétkeztetést szolgáló fQzQkonyha, 
befejezQ konyha, melegítQ-tálaló konyha, és a 
kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása, 
vagy bQvítése. 

 

Pusztadobosi Általános Iskola energetikai kor-

szerűsítése. Szükségessé vált az általános isko-

la külsQ hQszigetelése és energetikai korszerűsí-
tése. MegfelelQ szintű és külsQ homlokzatú okta-

tási központ kialakítása a cél, amely hosszú 
évekre elQsegítené a pusztadobosi gyerekek 
általános iskolai oktatását, nevelését, fejlQdését. 

 

KöztemetQ és ravatalozó felújítása. A fejlesztés 

célja a Pusztadobos polgárai által támasztott 
kegyeleti és temetkezési igények kielégítése. Ezt 
a ravatalozó épületének felújításával, az urnafal 
kialakításával, a köztemetQi utak térkövezésével, 
hirdetQ tábla és temetQi térkép készítésével, 
parkosítással kívánja elérni az önkormányzat.  
 



A 2015-ös évben több pályázat benyújtása is történt 
különböző címeken; az önkormányzat, a Polgárőr 
Egyesület, a Községi Könyvtár, az alapítvány és a 
Nemzetiségi Önkormányzat is élt a pályázat adta elő-
nyök kihasználásának lehetőségével.  

ヲヰヱ5. júﾐius _________________________________________ Öﾐkorﾏáﾐyzati külöﾐszáﾏ  11. 

Középületekhez kapcsolódó parkolók létreho-

zása. A középületek megközelíthetQségének 
megkönnyítése érekében, az ügyfélbarát ügyin-

tézés lehetQségét megteremtve tervezi az ön-

kormányzat a parkolók létrehozását. Kiemelten 
figyelve a mozgássérült, illetve látássérült em-

berek közintézményekbe történQ bejutásához 

szükséges igényekre.  
 

Agrotechnikai OKJ szakképzés szervezése. A 

projekt szakképzett mezQgazdasági munkások 
biztosítását segítené elQ a mezQgazdasági vál-

lalkozók és a község önkormányzata számára. 
ElQsegítve ezzel a hatékonyabb és szakszerűbb 
munkavégzés feltételeit, növelve az eltartói réteg 
teherbírását. 

 

Vállalkozói Kuckó kialakítása. A helyi vállalkozók 
részére iroda- és üzlethelyiségek kialakítása, 
működésük és piacra jutásuk elQsegítése lenne 
a projekt célja, csökkentve ezáltal a község 

munkanélküliségét. A mikro vállalkozások gaz-

dasági életben történQ túlélését is segítené, és 
növelné a helyben maradó vásárlóerQt is. Új 
épületként az önkormányzat ingatlanvagyonát és 
saját bevételeinek összegét is emelné. 

 

 

 

 

Pályázati hírek  
 

Pusztadobos Község Önkormányzata 
májusban egy kilenc férQhelyes személy-

szállító gépjármű beszerzésére irányuló 
támogatási kérelmet nyújtott be. Szüksé-
gesnek tartva a kistérségi közlekedési szolgálta-

tásfejlesztést, az Európai MezQgazdasági Vidék-

fejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság 
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatá-
sok fejlesztésére 201ő-tQl igénybe vehetQ támo-

gatásra nyújtott be az önkormányzat kérelmet. A 
beruházás teljes bekerülési költsége 10 millió 
forint + áfa. Az áfa – amelynek összege 
2.663.550 forint – a pályázat önerejét képezi, 
amelyet az önkormányzat a 201ő. évi költségve-

tése (saját bevételei) terhére biztosít. 
 

A Nemzeti Együttműködési Alap Mobilitás és 
alkalmazkodás kollégiuma megbízásából, az 
Emberi ErQforrás TámogatáskezelQ által meghir-
detett „Civil szervezetek működési célú támoga-

tása 2015.” című nyílt pályázati felhívásra adott 

be kérelmet a Pusztadobosi PolgárQr Egyesület, 
március 26-i határidQvel. A pályázati kiírás célja 
a civil társadalom erQsítése, a civil szervezetek 
társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil 
szervezetek működési költségeihez való hozzá-
járulás révén. A pályázati felhívásban szereplQ, 
rendelkezésre álló forrás 2.390.820.000 forint, 
amely a kollégiumok között egyenlQ arányban 

kerül felosztásra. 
 

Ugyancsak a Nemzeti Együttműködési Alap 
Mobilitás és alkalmazkodás kollégiuma megbí-
zásából, az Emberi ErQforrás TámogatáskezelQ 
által meghirdetett „Civil szervezetek működési 
célú támogatása 2015.” című pályázati kiírásra 

adott be kérelmet a „Gyökerek Megteremtése” 
Alapítvány is, anyag- és eszközigénylés céljából. 
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat „Szociális 
Agrárgazdálkodási - Szociális földprogram” meg-

valósításának támogatására nyújtott be pályáza-

tot, amelyet az Emberi ErQforrások Minisztériu-

ma megbízásából hirdetett meg a Nemzeti Re-

habilitációs és Szociális Hivatal. A pályázati 
kiírás célja egyebek között a területi hátrányok 
mérséklése, a helyi társadalmi és gazdasági jólét 
javítása. A Szociális Földprogram fokozza a helyi 
társadalom együttműködését és összetartozás 
tudatát. A kiírás két önálló komponensére; az 
Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojektre, 
illetve a Kertkultúra és kisállattartási alprojektre 

volt lehetQség pályázni. 
 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények 
Kollégiumához nyújtott be pályázatot április 
hónapban a Községi Könyvtár. A pályázat a 
kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfej-

lesztésére és korszerűsítésére irányul. Könyvtári 
bútorok, kiegészítQ berendezési tárgyak, eszkö-
zök, infokommunikációs eszközök, illetve szállí-
tási költség jogcímén nyerhetQ támogatás a 
pályázat révén. A könyvtár egyebek között olva-

sóasztalokra, folyóiratállványokra, könyvtárolóra, 
könyvtári kölcsönzQ pultra, színes nyomtatóra, 
számítógépekre, székekre nyújtotta be a kérel-

met. A támogatás igényelt összege 1.370.000 
forint volt, 137.000 Ft pedig a pályázat önereje-

ként lett meghatározva. (A pályázatot idQközben 
eredménytelennek minQsítették.) 

 

A „Gyökerek Megteremtése” Alapítvány újabb 
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési 
Alap Közösségi környezet kollégiuma megbízá-
sából az Emberi ErQforrás TámogatáskezelQ 
által meghirdetett „Civil szervezetek szakmai 
programjainak támogatása 2015.” című pályázati 
felhívásra. A pályázat egyebek között a kulturális 
tevékenységek, a közművelQdés, a hagyomány-

ápolás, az ismeretterjesztés, a település és a 
közösségfejlesztés területén működQ civil szer-

vezetek szakmai programjait támogatja. Az ala-

pítvány Közösségi, gasztronómiai nap Puszta-

doboson címen nyújtotta be pályázatát, azaz 
falunappal kapcsolatos költségekre igényelt 
támogatást. (A pályázatot idQközben eredmény-

telennek minQsítették.)  

 

Fontos feladat lenne az utak fejlesztése közsé-
günkben. Pusztadobos Község Önkormányzata 
ennek támogatására készül pályázatot benyújta-

ni a közeljövQben. A helyi önkormányzatokért 
felelQs miniszter az államháztartásért felelQs 
miniszterrel közösen hirdette meg a pályázatot 
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-

tések támogatására. Községünk önkormányzata 
a belterületi utak, járdák, hidak felújítása című 
részre kívánja beadni támogatási kérelmét. 
Konkrét tervek is vannak már a pályázat sikeres-

ségének esetén: a Kossuth utcai, a PetQfi utcai, 
a Táncsics utcai és az Alkotmány utcai járdák 
felújítását, valamint a Virág tér teljes aszfaltozá-
sát tűzte ki célul az önkormányzat. Pontos ada-

tok jelenleg még nincsenek, de körülbelül 1ő 
millió forint összegű támogatási igényléssel 
számol Pusztadobos Község Önkormányzata. 

 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a konyha 
korszerűsítésének megvalósítása érdekében. A 
nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszter-

rel és az emberi erQforrások miniszterével 
egyetértésben – hirdetett pályázatot a gyermek-

étkeztetés feltételeit javító fejlesztések támoga-

tására. A pályázat célja a központi költségvetési 
forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, 
óvodai gyermekétkeztetést szolgáló fQzQkonyha, 
befejezQ konyha, melegítQ-tálaló konyha és 
kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása 
vagy bQvítése, fejlesztése érdekében. Az önkor-

mányzati fenntartású létesítmény fejlesztését 
már működQ konyha kapacitásbQvítésével, már 
működQ konyha infrastrukturális felújításával, 
fejlesztésével, akadálymentesítésével segítené 
elQ a pályázat. Az igényelt támogatás mértéke 
13.Ő6Ő.őŐ0 forint volt, a saját forrás pedig 
708.660 forint, amelyet az önkormányzat saját 
bevételeinek terhére biztosít. 

 


