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Készült: Nyírbogdány Község önkormányzata képviselő-testületének 2014. november 20-án
tartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak: Balogh Tibor polgármester
Lisovszki Tamás
Terdik Tibor
Hajzerné Oláh Ildikó
Támba Borbála
Szitár Emese
Buzák Zsolt képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
23 fő állampolgár
Jegyzőkönyv vezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor polgármester:
Köszöntötte a képviselő-testület tagjait valamint a közmeghallgatáson megjelent lakosságot.
Külön köszöntötte a Családsegítő Szolgálat és a Védőnői Szolgálat vezetőit.
A Baptista Szeretetszolgálat képviseletében Szilágyiné Sinka Zsuzsanna intézményvezetőt és
Bakosi Zoltánné óvodavezetőt.
Megállapította, hogy a közmeghallgatás ülése határozatképes, mivel a 7 tagú testületből mind
a 7 fő megválasztott képviselő jelen van.
Javasolta a közmeghallgatás meghívójában szereplő napirend megtárgyalását.
A képviselő-testület a javasolt napirend megtárgyalását 7 igen szavazattal elfogadta.
Napirend ( 1. tsp. ):
Tájékoztató Nyírbogdány Község Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
2014. évben végzett tevékenységéről és a 2015. évi működési és
fejlesztési elképzelésekről.
Előadó: Balogh Tibor polgármester
Balogh Tibor polgármester:
Előjáróban el szeretné mondani, hogy az alakuló ülésen a testület a javadalmazásáról is
döntött. Szomorú változás történt a polgármesterek fizetését illetően a lélekszám alapján a
2000 fő alatti lakosság polgármesterei bruttó 120 -140 e.ft-ot kaphatnak. Az Ő esetében az
eddigi bruttó 483.125 ft-ról
bruttó 448.700.-ft-ra változott a javadalmazása. A
költségátalánya 144.967.- ft-ról 67.500.- ft-ra csökkent. A bizottsági tisztségviselők bruttó
104.400.- ft, a képviselő-testületi tagok bruttó 69.600,- Ft.
Az volt a javaslata, hogy maradjon a korábbi évekhez hasonlóan megállapított tiszteletdíj,
annak ellenére, hogy változás történt.
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Döntött a testület a bizottsági tisztségviselők személyét illetően is. A Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnöke Terdik Tibor lett, a Szociális, Egészségügyi,
Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Támba Borbála.
Két testületi ülésen túl nem sikerült még alpolgármestert választani Ő Hajzerné Oláh Ildikót
javasolta alpolgármesternek. Az első ülésen 4 nem és 3 igen szavazattal a második ülésen Támba Borbála nem tudott a szavazásnál jelen lenni- 3 igen és 3 nem szavazat volt.
Az önkormányzat per pillanat törvénytelenül működik.
Mindezt előjáróban el szerette volna mondani.
Az alábbiakban számol be Nyírbogdány Község Önkormányzat pénzügyi helyzetéről,
valamint a 2014. évben végzett tevékenységéről és a 2015. évi működési és fejlesztési
elképzelésekről.
Tisztelt Nyírbogdányi lakosok!
Köszöntök
minden
megjelent
érdeklődő
állampolgárt
Nyírbogdány
Község
Önkormányzatának 2014. évi közmeghallgatásán, tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a
közmeghallgatás évente egy alkalommal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvényben megfogalmazottak szerint került megrendezésre.
A közmeghallgatáson a tájékoztatómat követően az érdeklődő állampolgárok közérdekű
kérdéseket tehetnek fel, amelyre a közmeghallgatáson illetve 15 napon belül kapnak választ.
Nyírbogdányban egy közel 6 éves folyamat eredményeképpen a 2014-es évet a fejlesztések
évének is nevezhetjük, hiszen számos pályázat került beadásra, több beruházás és községi
rendezvény került megvalósításra saját erőből.
A korábbi évek gyakorlatától eltérően arról tudok beszámolni, hogy az önkormányzat szilárd
anyagi alapokon áll, a gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, az önkormányzat költségvetésének
elfogadásával önként vállalt feladatokat az önkormányzat idén teljes mértékben saját erőből
oldotta meg.
Nyírbogdány Község Önkormányzatának célja az önkormányzat szerveinek, intézményeinek,
egyszóval a település egészének a pénzügyi gazdálkodás likviditásának megőrzése,
folyamatosságának biztosítása. Az elmúlt hat év során a Képviselő-Testület folyamatosan arra
törekedett, hogy ezen feladatait és a lakossági közszolgáltatásokat biztosítani tudja.
Néhány gondolatot szeretnék elmondani, a mindent meghatározó pénzügyekről.
Önkormányzatunk pénzügyi helyzete stabil 2014. évben stabil, az önkormányzat nincs
csődhelyzetben, sőt még annak közelében sem, fizetőképességét biztosan megőrizte, ez az év
meghozta az elmúlt évek megtakarítási intézkedéseinek eredményét, elmondható, hogy anyagi
helyzetünk stabil.
A Képviselő-Testület 2014. évben eddig 21 testületi ülésen 10 helyi rendeletet és 94
határozatot alkotott, ezen döntések alapján:
- Nyírbogdány Község Önkormányzata, mint tulajdonos fejlesztési támogatási igény
benyújtását határozta el a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú
Művészetoktatási Iskola 4511. Nyírbogdány Fő u. 3. szám alatti intézmény iskolai étkeztetés
végző intézmény infrastrukturális fejlesztésre. E fejlesztés megvalósítása érdekében
28.772.820.- ft fejlesztési támogatási igényt nyújtottunk be, amelyhez 20% önerőt
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7.193.205.- ft mértékben biztosítunk, a fejlesztési igény megítélésekor, ha a beruházás
megvalósul.
- A falusi köztemető üzemeltetésében is jelentős változások következtek be, tekintettel arra,
hogy a helyi történelmi egyházak a temetőben lévő tulajdonjogukat felajánlották az
önkormányzat részére, így az önkormányzat, mint egyedüli tulajdonos hatékonyabb
működtetést tud megvalósítani, illetve jelentősebb fejlesztési feladatokat is el tud látni.
Idén már felmérésre kerültek a temetőben lévő két kripta műszaki állapota is, az egyházak
véleményének figyelembevételével fog sor kerülni 2015-ben a felújításukra.
Sikerült megvalósítani a gyártelepi ravatalozó épületének bővítését és teljes körű felújítását
is. Ezzel a kegyeleti események számára méltó létesítmény került kialakításra.
Sor kerül a továbbiakban a temető területének rendezésére kerítés építésére és belső parkolók
kialakítására is.
Polgármesteri Hivatal épületének informatikai hálózat kiépítése is megvalósult, alapul
szolgálva a mai kor igényeinek megfelelő számítástechnikai rendszer kiépítéséhez.
Nyírbogdány-Nyírtura kerékpárút
megvalósításával kapcsolatos útépítési és vízjogi
engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséről intézkedtünk, annak érdekében, hogy a
pályázat kiírásakor ez álljon rendelkezésre, hiszen e tervek nélkül a pályázat benyújtására
nincs lehetőség.
Napirenden van és az előkészítő lépéseket is megtette a képviselő-testület az általános iskola
felújításának, tornacsarnok és kulturális központ építése kapcsán, amikor is a tervezett
létesítmény építési engedélyes terveinek elkészítéséről döntött, a helyzet itt is ugyanaz a 2015.
évben során kiírt pályázatra e nélkül az önkormányzat sikeresen nem pályázhat.
Az önkormányzatnak van jövőképe, 2014-ben és 2015-ben is a rendelkezésre álló
önkormányzati önerő bevonásával már jelentős fejlesztési feladatok kerültek megvalósításra
ellátására is lehetőség nyílt, de a következő években is lesznek megvalósításra váró feladatok:
- Továbbra is nagy kihívást jelent az önkormányzatnak a települést elkerülő út karbantartása,
sajnos az út igen leromlott állaga sok közlekedő panaszát, észrevételét eredményezte,
önkormányzatunk 2014-ban önerőből soron kívül végezte el, több alkalommal is ennek az
útszakasznak a legfontosabb – lehetőségeinkhez mért karbantartási munkálatait.
- Folyamatos lakossági kéréseknek eleget téve önkormányzat saját erőből több gyártelepi út
burkolatának felújítását végezte el saját erő felhasználásával, a munkálatok elvégzésére
beérkezett ajánlatok alapján a testület az önkormányzati utak kátyúzási felújítási munkáinak
elvégzésére mart aszfalt bedolgozásával átlag 15 cm vastagságban a Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot bízta meg.
Az aszfaltozással érintett utak
Domb köz 800 m2, Ady Endre út 420 m2, Gazdaság u. 1500 m2, Állomás köz 300
m2,
Nyárfa u. 495 m2. Zsák u. 480 m2. felületen. A munkálatok elvégzésének díját 5.513.100,Ft+ ÁFA összegben határozta meg a testület.
A helyi közúthálózat mellett a soron következő és a lakosság széles rétegét érintő megoldásra
váró probléma a település egyes részeinek csapadékvíz elvezetése.
Ennek eredményeképpen pályázati forrásból, közmunka program keretében megújult a
település több részén, a gyártelepen is a csapadékvíz elvezető rendszer. A meglévő
csapadékvíz elvezető árkok teljes felújítására sor került, kicseréltük a törött hibás
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mederlapokat, azokat visszaállítva, betonkoszorúval rögzítettük, sorra kerültek az átereszek
kitisztítása is.
Az elkövetkezendő időszakban a Képviselő-Testület kiemelt feladatként kezeli a csapadékvíz
elvezető rendszer felújítását és az önkormányzati saját erő függvényében ezt a feladatát
folyamatosan végezni fogja a település egész területén.
Megváltozott településünkön a hulladékgazdálkodás rendszere, tekintettel arra, hogy az
önkormányzat korábbi kommunális hulladékszállítást végző szolgáltatója a NYÍR-FLOP
KFT. a 2014. évben bekövetkezett jogszabályi előírásoknak nem tudott megfelelni a
Nyírbogdány település hulladékszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződését fel kellett
mondani. Az önkormányzat több alkalommal is közbeszerzési eljárást írt ki a települési
hulladékszállítás megoldása érdekében, de ezek eredménytelenül teltek el.
A megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hogy a települése ne legyen ellátatlan és a
hulladékszállítás a jelenleg érvénye szabályok szerint kerüljön megszervezésre a ÉszakAlföldi Környezetgazdálkodási KFT-t jelölte ki átmeneti jelleggel a települési kommunális
szilárd hulladék elszállítására.
A folyamatosan fejlődő műszaki megoldásoknak és a kiírt pályázati felhívásnak köszönhetően
az önkormányzat pályázatot nyújtott be a települési közvilágítás korszerűsítés megvalósítás
érdekében is. Pályázatunk jelenleg elbírálás alatt áll.
Energiaracionalizálási pályázat kerül benyújtásra, amelyben az önkormányzati intézmények
energiafelhasználását megújuló energia segítségével kerül megoldásra, jelenleg e a pályázat is
elbírálás alatt áll.
Sor kerül első alkalommal Nyírbogdányban is szociális tüzifa program megvalósítására, a
tüzifa igénylésére kérelme alapján van lehetőség, amely a polgármesteri hivatalban
igényelhető és 2014. december 8-ig beadható. A kérelmeket szociális bizottság fogja elbírálni
és a tüzifa kiosztását is a bizottság fogja felügyelni, kiosztható tüzifa mennyigének
meghatározása az igények benyújtásakor és összesítésekor határozható meg, mivel a
település meghatározott mennyiséget igényelhet, ennek kiosztására van lehetőség.
A jogszabály előírásai szerint csak olyan lakosok adhatják be a pályázatot, akinek fatüzelésre
alkalmas fűtőberendezése van és használja is.
Hagyományteremtő szándékkal került sor Nyírbogdány részvételére, immár második
alkalommal a 2014. évi Budapesten megrendezett Nemzeti Vágtán. A döntőbe indulás jogát
nem sikerült kivívni.
A testületi döntések alapján 2014. évben igyekeztünk méltóképpen és színvonalasan, a
település lakosának egyre szélesebb körű bevonásával települési rendezvényeinket
megszervezni, ennek keretében:
- 2014. március 7-én nőnapi rendezvényen köszöntöttük településünk női lakosait,
- 2014. március 28. napján megrendezésre került "Nyírbogdány Szeretlek" tavaszváró családi
rendezvény,
- 2014. május 1. napján önkormányzati majális,
- Részt vett a képviselő-testület delegációja Tahitótfaluban 2014. május 31 és június 1 között
megrendezésre kerülő rendezvényen illetve testvértelepülésünkön Dunabogdányban 2014.
június 28-án megrendezett eseményen is.
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- Társszervezőként a III. Kézi Arató – Cséplő Verseny, Dunabogdány, Tiszabodgány,
Nagydobrony testvértelepülések részvételével.
- 2014. október 4-én a hagyományos községi falunap.
- 2014. decemberében szeretettel várjuk a település lakosságát a hagyományosan a karácsonyi
adventi ünnepkörhöz kötődő rendezvényeinken.
A község főterének parkjában 2014-ben is ismételten felállításra kerül a község
karácsonyfája, valamint mikulásház ahol szerényen megvendégeljük az ide látogatókat.
Felállítására kerül egy nagyméretű adventi koszorú, amelynek gyertyáit advent vasárnapjain
közösen gyújtjuk meg, a történelmi egyházakkal és a falu lakosságával.
Az év zárásaként decemberben ismételten invitáljuk a település lakosságát karácsonyi
rendezvényünkre.
Önkormányzatunk intézményeiről néhány gondolat:
Védőnői feladatok ellátására 2013. augusztus 1. napjától határozott időtartamra a KépviselőTestület Vengrinyákné Sinka Gabriellát nevezte ki a település védőnőjévé. A védőnő
munkarendje nem változott.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Nyírbogdány, Fő út 6. szám alatt helyezkedik el. A
Családsegítő Szolgálat Nyírbogdány Község Önkormányzat fenntartásában működik. A
Gyermekjóléti Szolgálat pedig 2011. május 1. óta társulás keretében látja el feladatait. A két
Szolgálat szorosan együttműködve, egymást segítve végzi mindennapi tevékenységeit.
A Családsegítő Szolgálat Nyírbogdány Község működési területén élők számára nyújt
segítséget a szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzet miatt segítséget igénylő
személyeknek, családoknak.
Gyermekjóléti Szolgálat célja, hogy a településen alapellátás keretében hozzájáruljon a
gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő
nevelésének elősegítéséhez.
Közművelődési feladatok ellátása továbbra is folyamatos marad. Nyírbogdány Község
Könyvtára Művelődési Házban a megszokott helyen várja olvasóit, közösségi internet
hozzáféréssel és egyre bővülő szolgáltatással, könyvtárunk a megyei könyvtár szolgáltató
helye is egyben.
A 2014. évi közfoglalkoztatásról néhány gondolat:
2014 évben 8 közfoglalkoztatási programban átlagosan havi 40 fő foglalkoztatásáról
gondoskodott önkormányzatunk.
A közfoglalkoztatási programban a bért és annak közterhét vállalja át az állam, az önerő
önkormányzatnál egy programban történő foglalkoztatásnál 5%.
Anyagi szempontból ez azt jelenti, hogy az aktív korúak ellátása csak 80%-ban van
finanszírozva a közfoglalkoztatás munkabére és közterhe 95-100 %-ban. A közmunka
projektjei 2 és 6 hónapos időtartamúak voltak.
A téli foglalkoztatás keretében a dolgozók egy része alapkompetencia képzésben vett részt,
páran szakmai képzésben is részesültek. Közfoglalkoztatás keretében valósult meg a parlagfű
mentesítés, közterek parkok takarítása hó eltakarítás, kátyúzás.
Nagy volumenű feladatként megvalósult a temetőben a bozótirtás, az elhanyagolt ,
gondozatlan sírok rendbetétele, a felhalmozódott hulladék elszállítása.
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (könyvtár, házasságkötő terem, védőnői
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szolgála ) felújítása, festése is közmunkások közreműködésével történt.
A programok költségére 34.560.266 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.
A kézi szerszámok, a felhasznált anyag, a munka ruha és a tárgyi eszközök (betonkeverő,
áramfejlesztő) az önkormányzat használatában maradnak. Ezek az eszközök terveink szerint
a 2015 évi munkaprogramban is hasznosítva lesznek.
December 1-től február 28-ig 26 fővel új közfoglalkoztatás indul. 15 főnek lesz lehetősége
képzésre. Támogatási igény van benyújtva 20 fő foglalkoztatásával csicsóka termesztésére. A
program március 1-től indulna és az év végig adna munkát.
Települési közélet, közszolgáltatások:
A téli időjárás közeledtével, néhány gondolat.
Az ingatlantulajdonos kötelességei a járda rendszeres seprése, szükség szerinti locsolása vagy
lemosása, télen hótól, jégtől való megtisztítása, síkos járdafelületek síktalanítása, járdaszakasz
melletti folyókáknak, árkoknak, csatornanyílásoknak, víznyelő rácsoknak a lefolyást
akadályozó anyagoktól való megtisztítása, járműbehajtó átereszeinek karbantartása és
rendszeres tisztán tartása.
Amennyiben az ingatlanok előtti árkok feltöltődnek, például lehullott falevelekkel, vagy
a bemosódás által iszappal, földdel azt az ingatlantulajdonosnak kötelessége kitakarítani.
Az önkormányzat mindent megtesz ezen feladatok elvégzése érdekében, de az önkormányzat
első sorban közterületek karbantartását látja el, a magánterült, mint a neve is jelzi a tulajdonos
elsődleges kötelessége.
Fentiek értelmében az Önök közreműködésére is szükségünk van ahhoz, hogy
útjainkat, járdáinkat, megóvjuk a csapadékvíz káros hatásaitól: az állagromlástól, a
felfagyástól, vagy a balesetveszélytől.
Tervek 2015-ben:
- A községi és a gyártelepi temetők utcafronti bejáratának kiépítése, információs táblák
elhelyezésével, valamint a temetők kerítésének felújítása, parkolók kialakításával.
- községi piac létrehozása,
- a belterületi burkolt utak további karbantartása,
- a település egészére vonatkozóan a csapadékvíz elvezető csatornák felújítása,
- Nyírbogdányt Nyírturával ezáltal Nyíregyházával összekötő kerékpárút pályázati forrásból
történő megépítése, ezen beruházás előkészítő munkálatai már zajlanak.
- A település egészére vonatkozóan a járdák építése,
- volt GESZ épület helyén, a növekvő közfoglalkoztatás igényeinek megfelelő épület építése,
amelyben már helyett kap a polgárőrség irodája és rendőrség körzeti megbízottjának irodája
is,
- Ipari parkban a biogáz üzem alapkőletételével, a létesítendő üzem építésének megkezdése,
Végezetül
Úgy gondoljuk, hogy a település valamilyen szegmensében tevékenykedő közszereplő elemi
erkölcsi felelőssége, hogy az általa adott tájékoztatás hiteles és valós tényeken alapuló legyen.
Igyekszünk időszakos rendszerességgel megjelentetni a Bogdányi Híradó számait, amelyből a
településünket érintő hiteles információk elérhetőek.
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A hiteles és egyre inkább naprakész települési információk a ww.nyirbogdany. hu oldalon
érhetőek el, felhívnám a figyelmet, hogy a magánszemélyek által a erről a honlapról saját
internetes oldalukra letöltött információ hitelességének és helytállóságának tekintetében nem
tudunk felelősséget vállalni, mert az eredeti környezetükből kiragadott és nem az érintett
terület felelős szakemberei által közétett információk könnyen félre informálhatják a település
lakosait.
Éppen ezért a kérek mindenkit a fentieken túl település, önkormányzat körében a felelős és
hiteles információval rendelkezőket (polgármester, jegyző) keresse.
Természetesen személyesen is várjuk az érdeklődő állampolgárokat a Polgármesteri
Hivatalban, ahol megválaszolatlan kérdéseikre választ kaphatnak.
Várja a lakosság kérdéseit észrevételeit?
Székely Gáborné:
Szeretettel köszöntök minden megjelent Nyírbogdányi lakost, a BÉKE Nyugdíjas Egyesület
képviselője nevében.
Először is gratulálok Polgármester Úr újra választásához, a régi és új képviselő testületi tagok
megválasztásához. Munkájukhoz sok sikert, hatékony képviselő- testületi munkát, partneri
együttműködést, nyíltságot, és egymással szembeni bizalmat kívánok. Véleményem szerint ez
könnyen megvalósítható, de csak együttgondolkodó képviselő testülettel, akik a település
érdekeit tartják elsődlegesnek.
Minden szépet, minden jót és rosszat egyaránt tartalmazott a Polgármester Úr beszámolója.
Köszönet az egész éves munkátokért.
Köszönöm a klubtagság nevében azt a felmérhetetlen odaadást, minden résztvevőnek,
szervezőnek, végrehajtónak amit a Csontos Margó néni (alapító klubtagunk) keresése
napján végzett. Sajnos néhány nap múlva rossz vége lett. Nyugodjon békében.
Mivel Polgármester Úr bemutatta a képviselő testületet és nem hallottam az alpolgármester
nevét, ezért szeretném megkérdezni, hogy miért nincs alpolgármester? A jelölt személye nem
alkalmas, nem megfelelő a tudása, vagy nem szimpatikus?
Ha ránk tartozik szeretnénk tudni az okát, mert ez már köztéma, hogy alakulás utáni testületi
ülésen sem sikerült alpolgármestert választani.
Összegyűjtöttem a választás előtti szórólapotokat, mielőtt eljöttem átolvastam. Azt a sok
szépet és jót amit ebben ígértetek, hogyan tudjátok majd az elkövetkező időben teljesíteni, ha
már így kezdődik az év.
Facebook néha szoktam nézegetni, véleményem szerint ez egy szennyoldal. A fontos dolgok
ami a településre vonatkozik eltörpülnek benne.
Javaslom a Nyírbogdány honlapját, Én nagyon sokszor onnan tájékozódok. Minden fontos
dolgot, ami a lakosságot érint meg lehet benne találni. Én ki szoktam nyomtatni és elviszem a
klubtagjainknak. Mindig naprakészek a tudnivalókkal,
ami rájuk vonatkozik.(Pld.
Tűzifaakció) a nyomtatványt már hétfőn szétosztottam.
Civil szervezetek támogatása:Minden civil szervezet, amikor elégedetlenkedik gondolkodjon
el mit tett azért, hogy több legyen.
Minden évben elmondom az éves beszámolómban, és a nagytalálkozónkon, hogy az a sok
természetbeni juttatás amit kapunk, ha pénzre váltanánk igen tetemes összeget
számolhatnánk.
Erre szokták a kívülálló civilszervezetek mondani, hogy könnyű Nekem. Ez nem így van. Ki
kell alakítani a megfelelő kapcsolatokat, ez Nekem 7 évembe került.
Soha nem elégedetlenkedünk, minden kicsi és nagydolgot hálásan köszönünk. Ránk mindig
lehet a településnek és a támogatóinknak számítani. Ez csak oda-vissza működik.
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Szállóige nálam: ha Mi kapunk adjunk is. Itt volt az „Arató nap” Nem volt szándékomban a
Nyírbogdányi Híradóban leírni, de kikényszerítették. Nagyon bosszantott, hogy klubtagjaink
nagyon sokat dolgoztak, sok pénzünk volt benne és a BÉKE Egyesület támogatóként meg
sem volt említve.
Itt szeretném elmondani amit már nagyon sokszor mondtam. Lehet, hogy meg is fogtok
haragudni, de megkockáztatom, hogy Én a Nyugdíjas Egyesületünkért sokkal többet teszek
tiszteletdíj nélkül, ami eszembe se jut, mint egy-egy képviselő tett a településért tiszteletdíjért.
Ha ingyen kellene a képviselői munkát is végezni lehet, hogy nem lenne 16 jelölt!!!
A közelgő ünnepekre:
Hozzon az ég örömből végtelent, szeretetből önzetlent, sikereket amennyit csak lehet, így
kívánok békés karácsonyi ünnepeket!
Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Hajzerné Oláh Ildikó képviselő:
Mivel személyét érinti ez a dolog , már testületi ülésen is feltette a kérdést, de választ nem
kapott ott sem arra, hogy személy szerint kinek mi a problémája a jelölésével? Most ezt itt
szeretné újból megkérdezni. Először Buzák Zsolttól várja a választ.
Buzák Zsolt képviselő:
Miből gondolja, hogy ki hogyan szavazott mivel titkos szavazás volt?
Hajzerné Oláh Ildikó képviselő:
Nem nehéz kitalálni, 3 igen és 4 nem szavazat volt. A három igen szavazat, polgármester úr ,
Ő és Terdik Tibor szavazata, így a 4 nem szavazat adott.
Buzák Zsolt képviselő:
Most is csak azt tudja mondani, amit az ülésen. Titkos szavazással nem kézfeltartással történt
a szavazás nem hajlandó nyilatkozni, megindokolni szavazatát.
Támba Borbála képviselő:
Nincs semmi problémája személyével, tiszteli nagyra tartja munkáját, de neki erre a posztra
alkalmasabb személy van a tarsolyába.
Hajzerné Oláh Ildikó képviselő:
Érti, de az alpolgármester jelölése nem a testület hanem a polgármester javaslatára történik.
Megkérdezné, hogy kit tartanának alkalmasabbnak?
Támba Borbála képviselő:
Miért olyan nehéz ezt elfogadni?
Hajzerné Oláh Ildikó képviselő:
Elfogadja, de a megfelelő választ is szeretné tudni, miért látja alkalmasabbnak a másik
személyt?
Támba Borbála képviselő:
Alkalmasadnak azért, mert mind a gyártelep, mind a falu lakossága sokkal nagyobb bizalmat
adott neki, rengeteg szavazattal támogatták indulását. Ezért úgy gondolja, hogy Ő
alkalmasabb erre a posztra.
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Hajzerné Oláh Ildikó képviselő:
Úgy tudja, hogy Ő nem szeretne semmilyen posztot sem betölteni.
Szitár Emese képviselő:
Ő is csak azt tudja ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az egész szavazás titkosan történt.
Nem érti, hogy mi ezzel a probléma, semmi baja nem származik ebből a településnek.
Ő is alkalmasabb személyt lát alpolgármesternek, nem is titkolja Lisovszki Tamást.
Ő sokkal aktívabb életet él mind a falu, mind a gyártelep életében.
Lisovszki Tamás képviselő:
Először is szeretné megköszönni, azoknak akik alkalmasnak találják erre a posztra. Ő már
elmondta személy szerint mind a polgármesternek és a jegyzőnek is az álláspontját. Nem
személyi problémája van az alpolgármester személyét illetően. Nem érzi a kellő komolyságot,
korrektséget a polgármester illetve a jegyző részértől, hogy várják el akkor ezt tőlük. Az
elmúlt időszakban nem sikerült ezt megszerezni, nincs foganatja a kéréseknek, de ezt a
vezetőknek el is mondta. Nem akarja ezt tovább feszegetni, nem is idevaló ez. Nem érzi a
kellő partnerséget a másik oldalról.

Székely Gáborné:
Vegyük úgy, hogy most egy nyílt testületi ülés van. Szeretnék ők is meghallgatni az érveket.
Balogh Tibor polgármester:
Nincs olyan, hogy egyik oldal és másik oldal. Javasolja, hogy most álljon fel a testület és
legyen új választás. 12 évet politikamentesen végig tudtunk csinálni. Vannak sértődött
emberek, de így nekimenne 5 évnek nem szabad.
Buzák Zsolt képviselő:
Ez nem személyeskedés. A település érdekében dolgozik, mért gondolja azt, hogy csak az a jó
amit Ő mond?
Hajzerné Oláh Ildikó képviselő:
Négy jelöltből választott a település, a testületnek a munkáját kellene segíteni, egy irányba
haladva.
Szitár Emese képviselő:
Akkor ez már azt jelenti, hogy az van amit a polgármester mond, vagy akar? Nekik is lehet
véleményük.
Terdik Tibor képviselő:
A polgármester javaslatára választunk alpolgármestert, joga van arra, hogy kijelölje azt akivel
közvetlenül dolgozni akar. Ha nem jelöl más személyt addig fog menni ez a dolog amíg vagy
lesz vagy nem lesz alpolgármester. Ha a kormányhivatal bírságol e miatt mi lesz?
Szitár Emese képviselő:
A kormányhivatal ezzel kapcsolatban nem szankcionál, hanem egy bizonyos idő elteltével
kijelöli az alpolgármester személyét.
Nem kell bírságot fizetni, hanem kijelöli a személyt.
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Terdik Tibor képviselő:
Nem érti, hogy miért is áll ez a dolog ennyire a középpontba. Nyilvánvaló, hogy akár Ő is
alkalmas lehetne vagy más is alkalmas lehetne erre a posztra, ez nem arról szól, hanem, hogy
kivel szeretne dolgozni. A bizottság munkájában sem vesz részt az alpolgármester. Voltak
olyan ülések ahol nem igazán jelentek meg a képviselők egy-egy nagyobb jelentőségi döntés
meghozatalában, az átadásokon viszont mindenki meg tudott jelenni. Nem azon múlik az
egész dolog, hogy ki milyen rég óta képviselő-testületi tag, ő amikor bekerült a testületben
nem tudott az egészről nagyon semmit sem, idővel megtanult mindent és neki nem volt
segítsége.
Mennyire korrekt mennyire nem? Az előterjesztéseket megkapjuk a képviselő-testület dönt,
hogy akarjuk vagy nem akarjuk. Igen, nem szavazattal döntünk, még a tartózkodást sem tatja
helyesnek. A választások előtt 16 ember majdnem eret vágott magán a településért, most meg
nem tudunk egy alpolgármestert megválasztani.
Támba Borbála képviselő:
Mindig mérsékletes magatartást kell tudnunk mutatni.
Azért, mert ebben a kérdésben most nem értünk egyet a település sorra ettől továbbra is
működik.
Terdik Tibor képviselő:
Voltak ettől viharosabb ülések is. Az alapvető bizalom elindulása sincs meg legalább adjunk
egy esélyt, ez nem olyan presztízs kérdés, itt személyeskedésnek nincs helye.
Hajzerné Oláh Ildikó képviselő:
Az egy dolog, hogy ki-kit szeretne, ez a jogkör a polgármesteré, el kell fogadni. Egyébként
nem veszteségként éli meg ezt a dolgot.
Székely Gáborné:
Azon kell elgondolkozni, hogy mi a véleménye a közvéleménynek erről a dologról. Ha van
lehetőség a polgármesternek, hogy megnevezzen valakit, miért nem lehet elfogadni, mi az a
dolog ami az alpolgármester és a képviselő között különbözik.
Különben ez az egész nagyon csúnya kívülről.
Balogh Tibor polgármester:
A képviselő-testület tagjainak juttatása 69 600.-ft, a bizottsági elnökök 104.400.- ft. az
alpolgármesteré 110.000.-ft. Feladata a polgármester utasításainak végrehajtása.
Akadályoztatása esetén képviselje, testületi ülést összehívja az ülést levezesse, minderről
írásban vagy szóban tájékoztassa.
Lisovszki Tamás:
Természetesen nem úgy gondolja ő sem, hogy egyik oldal és másik oldal, hogy van a testület
és van a polgármester és jegyző. Számára nincs ilyen. Két ülést tartott eddig a testület
sarkalatos kérdésekben is döntöttünk, mint a csapadékvíz vagy a Gesz kérdése, ez az egyik
kérdés amiben még nem jutottunk konszenzusra. Azt mondjuk, hogy annyira nem lényeges ez
a dolog mégis fél órát tudunk erről beszélni. Ami nem korrekt az senkit sem érdekel, de hogy
van-e vagy nincs alpolgármester az lényeges.
Szabados Ildikó Családsegítő Szolgálat vezetője:
Azt, hogy milyen korrekt csak ő és a gyermekei tudnák megmondani. A két ülés után sem úgy
jött haza a polgármester, hogy szidalmazott volna valakit is. Azt mondta majd megoldódik.
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Sokat megy a településért éjszakánként jár haza, most is oda voltak a jegyzővel Budapesten,
hogy lehet így öt évet kíbírni! Jó munkát kíván az elkövetkezőkben mindenkinek, várja is az
ötleteket mindenkitől. Ilyen lelkülettel lesz-e valakinek hozzá kedve, hogy a négy hétvégét
végigvigye nem tudja, de jöhetnek az elképzelések. Ezt nem azért mondja, hogy elkeseredjen
akárki is. Valószínű, hogy ez a dolog is meg fog oldódni.
Lisovszki Tamás:
Nem vonja kétségbe, hogy a település érdekében tevékenykedik, nem is lehet másképpen
csinálni, mi is azért dolgozunk. Sajnálja, ha az elmondottak ilyesmit sugalltak, nem ez volt az
egésszel a szándéka. Valószínű nem fogalmazott egyértelműen. Úgy gondolja, hogy van
ahhoz jogosultsága, hogy tudjon azokról a települést érintő dolgokról, melyről a boltban,
fodrásznál beszélnek, tőle meg ha megkérdezik nem tud mit válaszolni. A képviselő-testület
ülése után el lehetne mondani, hogy ez és ez van ha kérdezné valaki tudná mondani, hogy ja
tényleg mondta a polgármester.
Tolnai József:
Gratulál a megválasztott képviselő-testületnek és a polgármesternek is. Bizalmamat adtunk
Önöknek, hogy majd visszaforgatják, de higgyék el ez a hangulat melyet az eltelt néhány
percben átéltünk nem kellemes Önökre nézve.
Örömmel hallotta a falevél eltakarításában kínált segítséget, mellyel éltek és még igaz már
nem sok levél van, de élni is fognak.
Az elkerülő út 30 km-es tábláit legalább egy lakóövezeti táblára vonatkozó 50km-es táblára
kellene kicserélni. Mi indokolja, hogy kint van ez a 30-as tábla?
Köszöni a kioktatást reméli, hogy hamarosan egységre jutnak.
Balogh Tibor polgármester:
Már bepróbálkoztak peres eljárással is az elkerülő úttal kapcsolatban, szándékosan van kint a
tábla.
Mihalovics József:
Csalódott, hogy már a második ülésen is túl van a testület és alpolgármestert mindezidáig nem
tudtak választani. Ha a polgármesternek joga van megválasztani, akkor mi a probléma? Ez
nagyon csúnya dolog.
Az Óvoda utcán lévő fa miatt a kértekben nem terem meg lassan semmi sem. Nem lehetne
ezzel valamit kezdeni? A hársfa is rettenetesen allergiát okozó fa. Tudja, hogy ezek védettek,
de a lakosságnak sok gondot okoznak. Rengeteg munkával jár a levelek eltakarítása is.
Új játszótér építése a jövőben nincs tervezve?
Balogh Tipor polgármester:
Sajnos játszótér építésére nincs most pályázat kiírva. Azt kell mondania, hogy aki azt mondja,
hogy a településen nem történik semmi az nem itt él. Az alapítvány is már nem egy
alkalommal élt pályázati lehetőséggel.
A fa már régi kérdés az itt élőknek. Ezek a fák védettek, ahogy engedi a felnyesésről
gondoskodnak. Sok fát ültettek már a faluban is, egyszerűen a fiatalság nem állja, kitörik
megrongálják. Amely fák kivágásra kerültek azok mind balesetveszélyesek voltak, de tudja,
hogy mennyi idő amíg egy fa megnő és ennek tudatában ezt mondja, hogy egyenlőre hagyjuk
már békén ezeket, de meg fogja nézni.
A korrektség és tisztesség kérdésében bárkivel bármikor szembe tud nézni. Azt , hogy
mennyire korrekt, tudja valaki, hogy mi van pl. Miskolczi Csabával?
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Ő személyes közbenjárására maradt eddig is kórházi ellátásban, de már nem lehet tovább ezt
húzni el kell hagynia a korházat. Hová fog menni? Ki vállalja ezt fel és nem csak Ő van a
településen ilyen ember, sajnos lesz ehhez hasonló több is. Ő szaladgált és Palictól ingyen egy
tűzhelyet tudott szerezni, hogy ha tényleg haza kerül legalább erre ne legyen gond.
A falevelekkel kapcsolatban ha valaki jelzi, hogy összegyűjtötte attól el fogják továbbra is
szállítatni, de felhívja a komposztálás fontosságára a figyelmet. Már a benzinkút mellett lévő
telepen lehetőség van az alu bobozok, műanyagflakonok és az elhasználódott műanyagok
átvételére is.
Ha van olyan idős ember akinek nincs hozzátartozója, magatehetetlen és segítségre szorul
kéri, hogy jelezzék.
A tavalyi évhez hasonlóan megrendezésre kerül az egyházakkal közösen települési karácsonyi
rendezvény megtartására és már a mikulásházat is rövid időn belül fel fogják állítani. Egy
adventi koszorú is el lesz helyezve a főtérén, melyen advent vasárnapjain szintén az egyházak
közreműködésével gyertyagyújtás lesz. Mindenkit szeretettel vár.

Több napirendi pont nem volt a polgármester az ülését bezárta.

k.m.f.t

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20. napján
megtartott közmeghallgatásáról készült

JEGYZŐKÖNYVE
a.) Tárgysorozat

Tárgysorozat

1./ Tájékoztató Nyírbogdány Község Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 2014. évben
végzett tevékenységéről és a 2015. évi működési és fejlesztési elképzelésekről.
Előadó: Balogh Tibor polgármester

Nyírbogdán y, 2014. november 24.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

