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Készült: Nyírbogdány Község önkormányzata képviselő-testületének 2014. november 19-én
tartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak: Balogh Tibor polgármester
Lisovszki Tamás
Terdik Tibor
Támba Borbála
Szitár Emese
Buzák Zsolt képviselők

Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
31 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 képviselőjét valamint Szilágyiné Sinka Zsuzsanna
intézményvezetőt és Bakosi Zoltánné óvodavezetőt.
Megállapította, hogy a közmeghallgatás ülése határozatképes, mivel a 7 tagú testületből mind
a 6 fő megválasztott képviselő jelen van.
Javasolta a közmeghallgatás meghívójában szereplő napirend megtárgyalását.
A képviselő-testület a javasolt napirend megtárgyalását 6 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 Zoltán polgármester:
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
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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
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.
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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
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.
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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.
- 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
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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
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 benyújtva 20 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
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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.
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?

Tóth Kálmán:
Arra szeretne választ kapni, hogy miért nincs még alpolgármestere Nyírbogdánynak?

250
Lisovszki Sándor:
Először is gratulálni szeretne a vezetőségnek munkájukhoz sok sikert kíván.
Egy kérdése és néhány észrevétele lenne.
Elhangzott a beszédben a piactér kialakítása hol van ez?
Az Őze tanyai leágazásnál a tábla és az útburkolati jelekkel gond van. Nem megfelelően van
felfestve, ez így balesetveszélyes helyzetet teremthet. Nem tudja, hogy kihez is tartozik, itt
most szeretné ezt a problémát jelezni.
A település központja túlzsúfolt. A lakosság jelentős része az un. Dzsungelban él, nagy
gyalogos és gépjárműforgalom van ezen a részen, amit még tetőz a Vasvári Pál utcán lévő
magszárító forgalma is. Nem lehetne-e ezt az útszakaszt tehermentesíteni, hogy legalább a
szárítóba érkező teherforgalom elkerülné ezt az útszakaszt. A balesetveszély is csökkenne, és
az utat sem terhelné meg ez a forgalom, a káros anyag kibocsátása is csökkenne. Szükség
volna a Vasvári Pál utca és régi 4-es főút összekötésére.
A falugyűlés érdektelensége elszomorító, hisz látjuk, hogy milyen kevesen jöttünk most el.
Nemcsak a választások alkalmával kell megszállítani a lakosságot, hanem ezt az eseményt is
ugyanolyan fontossággal kellene kezelni. Meg kellett volna szórólapozni, minden postaládába
dobni egy meghívót. Szólítsuk meg az embereket, hiszen sokan dolgoznak nem mindenki
megy a boltokban késő jönnek haza, ha otthon lenne a postaládába jobban értesülnének erről.
A sportcsarnok építésének ésszerűségén is el kellene gondolkozni. Kinek vagy minek építsük,
ki lesz-e használva, vagy hosszú évekre nyakunkba veszünk egy terhet, hiszen ez
munkahelyeket nem terem vagy minimális karbantartási szinten, fenntartási költségei pedig
jelentős kiadást mér az önkormányzatra. Vagy esetleg ezt új adókat fogunk kivetni?
Komolyan el kell gondolkozni, hogy mit veszünk a nyakunkba.
A volt bölcsőde épülete mögötti nádas elhanyagolt állapotú, rengeteg kártékony élőlény
telepedett meg itt, főleg a kullancsra gondol, ami tudjuk jól, milyen betegségeket
terjeszthetnek. Nem lehet ezt a helyzetet mintegy kezelendő leégetni a területet, mind a
karbantartás és a kullancs elszaporodásának is akadályát vehetnénk. Igaz tudja, hogy
bizonyára élnek hasznos élőlények is itt, de mérlegelni kell ezt a dolgot.
A tűzifa: más településen nem csinálják ezt, minden telek megkapja azt a bizonyos
mennyiségű fát, nem tesznek különbséget, egy kalap alá vesznek mindenkit, hiszen akinek
valamivel több a jövedelme az annyival többet is ad a közösbe iparűzési adó vagy más adó
formájába.
Elhangzott a Biogáz üzem építésének ügye. Az ipari parkunk szerencsére elég nagy területen
fekszik, évek óta üresen áll. Nem kellene inkább egy újfajta szemléletben gondolkozni? pl.
napellenek telepítésére használni ezt a területet, van is erre az országban példa, igaz
munkahelyeket nem igazán teremtene, de az intézményeinket és a lakosság terheit
megkönnyíthetni, ha olcsóbb lenne az energia, már ezzel is tudnák segíteni mérsékelni a
lakosság terheit.
Tóth Kálmán:
Nem ért egyet a tűzifa kérdésével, nem tartja helyesnek, hogy mindenkinek járjon annak is
akinek 130-150 e ft- a jövedelmi meg annak is akinek csak a segélye van.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A feltett kérdésekre a következőkben kíván reagálni:
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A Magyarországi Helyi Önkormányzatairól szóló törvény kimondja, hogy képviselő-testület a
polgármester javaslatára titkos szavazással a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére társadalmi megbízású alpolgármester választ. Nem titok az, hogy Ő Hajzerné Oláh
Ildikót javasolta alpolgármesternek, hiszen lehet mondani, hogy ez egy bizalmi állás,
irányában meg van a kellő bizalom. Már 16 éve a testület tagja, illetve az elmúlt időszakban a
szociális bizottság elnöke is volt. Itt van most Tisztelt testület el lehet mondani, hogy mi a
probléma az általa választott személlyel? Bízik abba, hogy rövid időn belül sor fog kerülni a
választásra, mivel a kormányhivatal szankciót büntetést is alkalmazhat.
A piac tér kedves Sándor a Kőrösi Csoma Sándor utca bejárója felőli részen lesz kialakítva, a
terület már megvásárlásra került.
Az Őze tanyai útelágazás a Magyar Közúthoz tartozik, már ezt a problémát Ő is jelezte, akkor
helyesen fölfestették az útburkolati jeleket, de már ez lekopott. Újra meg fogja ezzel a
dologgal keresni őket.
Vasvári Pál út építése. Nem hiszi, hogy tisztába vannak egy út szakasz építésének menetével
és költségeivel, hogy mennyibe is kerül. Először is meg kell terveztetni, szigorú szabályok
vonatkoznak erre is. Máskülönben ilyen esetekben a rendezési terv módosítása is szükséges,
ez is költséget jelent. Egyébként ebben az esetben szerencsés helyzetbe vagyunk, mivel a
rendezési terven szerepel, a Kéki utca felől lehetne megoldani ezt a problémát, de sajnos még
mindezidáig nem értünk oda. Magántulajdont is érintene ez így még egy kisajátítási eljárást is
le kellene folytatni. Mihelyt oda érünk akár pályázati, vagy ha nem lehetséges pályázat útján,
akkor önerőből is meg lehet oldani.
A közmeghallgatás idejének szórólappal történő meghirdetéséről az a véleménye, hogy volt
már erre eset, Buzák Zsolt képviselő Úr vállalta, hogy személyesen juttatja el minden
lakoshoz a felhívást a közmeghallgatásról és akkor sem voltak többen. Vélhetően működnek
itt is a dolgok, ha még nem is úgy tűnik, vagy nem akarják meglátni. A közmeghallgatás
meghívói a település valamennyi hirdetőtábláján, kereskedelmi egységében, iskolában,
egészségügyi intézményben, valamennyi közösségi helyen és a www. nyirbogdany.hu
honlapon is megjelentek.
A tornacsarnok építése. Tipikusan az - az eset, hogyha csinálunk valamit az a baj, ha nem
csinálunk semmit sem, akkor pedig az. Nem érti ezt a hozzáállást. Nemcsak tornacsarnokban
gondolkoznak, hanem az iskola épületének felújítása és kulturális központtal egybekötött
épületegyüttes megvalósítása történne, ahol bowling pálya, szauna közösségi helyek
kialakítása valósulna meg. Ilyen alapon mondhatjuk azt is , hogy minek az iskola, óvoda
egybe kell vonni Kemecsével minket, nem kell fejleszteni ezt a települést.
Nem az cél, hogy otthonossá, élhetőbbé tegyük a települést, hogy a fiatalok itt maradjanak, ne
menjenek el? Nem gondolom, hogy aki oda be fog térni akár sportolás vagy kikapcsolódás
céljából az azért fog jönni, hogy rongáljon, tönkre tegyen dolgokat. Ha megvalósul ez az
egész már pediglen lesz erre pályázati forrás hiszen a minap jártak Budapesten Balogh Zoltán
hivatalában és igenis lesz a piactérre és erre is pályázati forrás.
A kormány is mit szajkóz, ugyanazokat a feltételeket kell biztosítani a vidéki települések
iskoláiba is mint a nagyvárosok iskoláiban vannak. Az iskolákban bevezetésre került a
mindennapos testnevelés óra, akár több osztálynak is egyszerre van órája, de nem zavarhatják
egymást a csoportok. Nem szabad elhalasztani egy ilyen lehetőséget, ha van rá mód. Van igen
egy tornatermünk, de lássuk be az már nem az igazi, nemcsak ő, de biztos abban, hogy más is
szívesen jönne el egy kulturált helyre. Esetleg vállalkozók is bérelhetnének helyet, per pillanat
van olyan ismerőse aki élne is ilyen lehetőséggel.
A futballcsapat szerinte nem pénz kérdése, vannak igaz az országban akik nagyon jól
megélnek ebből. Azt mondtuk minek az idegen focista, küldjük el őket, hiszen vannak itt
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tehetségek, tessék itt van az eredménye. Nagyot fordult a világ, adott a lehetőség mindenki
számára, itt van a pálya, szépen karban van tartva. Sajnos meccspénzt nem tudunk adni, de
mindenben segítettük a csapatot és nemcsak őket, hanem a nyugdíjas klubbot is vagy akár az
iskolás gyerekek szállításában is a kisbuszt ha igény volt van rá rendelkezésre bocsátottuk
mindenki számára, ásványvízzel, de még anyagi forrással is támogattuk a jegyző úrral
egyetembe a saját bevételükből. Mi ez ha nem segítség?
Bölcsőde is fog a településen működni, igaz nem az önkormányzat, hanem az egyház
valósította meg, de az önkormányzat saját tulajdonú épülete adott ennek is helyet. Még sajnos
szeptemberben nem tudott kinyitni és nem kezdte meg működést, mivel a működési engedély
kiadása most van folyamatban.
Kedves Sándor tájékoztatni szeretném, hogy a nádas nagy része magántulajdon. Lehet, hogy
most újat mondtam. Ami az önkormányzaté azt rendszeresen a közmunkásokkal rendbe
tartjuk, a tulajdonosokat felszólítjuk, hogy rendezzék a környezetét, de a válasz az, hogy mit
képzelünk, hiszen menyi állat élőhelye az. Az égetés kifejezéssel vigyázni kell mivel akár
feljelentéseket fenyegetéseket vonzhat maga után.
Tűzifa: A BM kiírt egy pályázatot, leírta benne a feltételeket, valahol kell húzni egy határt, de
lehet ehhez hozzátenni akár 10-20 mázsát is ha a testület úgy dönt. Amiért nem kell fizetni az
mindenkinek jó. Lehet azt is mondani, hogy ne fejlesszünk, ne csináljunk járdát, ne csináljuk
semmit, hanem osszuk szét a pénzt.
A kiosztást illetően még egyeztetések szükségesek. Az biztos, hogy a szociális bizottság
fogja ezt felügyelni.
Napelem: Már több mint három éve próbál ebben az ügyben előre lépni, méghozzá az
elképzelés a focipálya melletti részre gondolná ezt megvalósítani, de sajnos van egy bizonyos
kör és a kormányzat másnak nem ad jogosítványt, hogy csinálhasson ilyen jellegű beruházást.
Rajta van a dolgon, de egyenlőre erre nem talál befogadást. Egyébként már az iskola, óvoda,
művelődési ház és a polgármesteri hivatal épületeire is ez a napelemes energiaforrás van
tervezve, hogy ezzel is csökkenjen az energia költség.
Tóth Ernőné:
Már megalakult a testület, miért nem lehet megválasztani alpolgármesternek a polgármester
által javasoltat, miért kell ellenszegülni? Miért nem lehet őt elfogadni? Mindenki megy jobbra
balra.
A tűzifa kiosztásánál ha egy lakásban 2-3 család lakik akkor az egyik kap a másik nem
egymástól fogják eltüzelni?
Arra az Új utcán is meg kell csinálni a járdát és az árkok mederlapjait.
Tóth Kálmán:
Ha beadunk egy segély nem azt kell mondani, hogy elbírálás alatt van a polgármester nem
engedi, nem engedélyezi.
Kéri, ha már bejutottak a képviselők, le kell menni a romákhoz is el kell beszélgetni velünk,
mit a polgármester teszi ezt, szét kell nézni náluk is.
Tóth Zsolt:
Amikor a gyermekét baleset érte, akkor is azt mondták, hogy nem kapnak segélyt, mert nincs
bekötve a villany, senki sem kérdezte azt meg, hogy - hogy van a gyerek, hanem azt kérdezte
mindenki, hogy - hogy történt a baleset.
Egyébként már egyre többen köttetik vissza az áramot.
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az egyéni helyzetek nem a közmeghallgatás témája, azt máshol kell megbeszélni, van egy
helyi szociális rendelet melyben le vannak szabályozva a feltételek, amit alkalmazni kell, nem
lehet attól eltérni, illetve nincs lehetőség méltányosságot gyakorolni. Itt a közt a települést
érintő kérdésekkel kell foglalkozni.
Lakóingatlanokra van a pályázat kiírva ezen sem tud változati. Még semmi sincs letisztázva a
kiosztást illetően, meg kell várni a december 8-át, hogy mennyi igény érkezik be, majd ezután
derül csak ki a további dolog a kiosztható mennyiséget illetően. Elképzelése szerint, lesz vagy
lesznek bizonyos napok, amikor meghatározott körülmények között fogják ezt szétosztani,
igény szerint aki nem tudja megoldani a szállítást azoknak el fogják vinni. A szociális
bizottság fog minden esetben dönteni az odaítélést illetőleg és ők is fogják felügyelni.

Lisovszi Sándor:
Érti, hogy arra lehet pályázni amit kiírnak, de van az önkormányzatnak több milliós önereje, a
tornacsarnok és kulturális központ pályázatához megéri ez?
Köszöni az elhangzott választ, de az iskola, óvoda fenntartása az önkormányzat számára
kötelezően ellátandó feladat.
A futballcsapat igaz két évig nem volt. Nem a futballistáknak kell a pénz, hanem a különböző
engedélyekre, nevezési díjak befizetése is pénzbe kerül. A játékosok mezeit, ha jók az
információ, -ha nem akkor neki is hazudnak- azt is az egyik játékos viszi haza és ő mossa ki.
Nem azt mondja, hogy az önkormányzat a tartalékát most ossza szét, annak mint egy
háztartásban mindig lennie kell.
A napsugárzások óraszáma évről évre nő,ezt ki kellene használni. Jó dolog, hogy az iskolában
óvodában a megújuló energia kap majd teret, de kinek lesz az most jó a fenntartónak nem a
lakosságnak.
Balogh Tibor Zoltán:
Az a pályázat amiről beszél az a TAO amihez jelentős önerőt kellett volna fizetni.
Szabados Ildikó Családsegítő Szolgálat Vezetője:
Gondot okoz a kóbor kutyák kérdése a településen. Sokat jár a faluba nemcsak az esti órákban
hanem a nap egész szakaszában, lehet ezzel találkozni. A reggeli és a délutáni órában a
legtöbb a kutya, mely a nap egész szakaszában tovább bolyong a településen és a járókelőkkel
támadóan lépnek fel. Ezzel a kérdéssel foglalkozni kell erre megoldást kell találni.
Balogh Tibor Zoltán:
Bizonyosan tud megoldást erre a kérdésre Buzák Zsolt, mivel kampányában ez szerepelt. Itt
van a lehetőség adott a probléma, megoldására vár. Ő erre végleges megoldást sajnos nem
tud, mivel a sajtó és más orgánumok is ki vannak erre a dologra éhezve, mondhatjuk úgy,
hogy nagyobb becsülete van a kutyának a macskákat vagy egyéb állatokat is mint adott
esetben az embernek. De ha a lakosok közül van valakinek ötlete szívesen várja azt.
Horváth Attiláné:
Milyen korcsportba tartozókat fog érinteni a közmunkaprogram. Ugyanazok az a kb. 20
ember fog részt venni, mint az elmúlt időszakban is jellemző volt.
Balogh Tibor Zoltán:
Most is van változás a foglalkoztatásba. A munkaügyi központ kifejezetten szokta kéri, hogy
azok akik már részt vettek a foglalkoztatásban azokat hívjuk újra, hiszen nekik már nem kell
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újból orvosi vizsgálat vagy balesetvédelmi oktatáson részt venni. Vagy aki valamilyen
képzésen részt vett őket sem lehet két éven belül újra foglalkoztatni. Azt is el kell mondani,
hogy ha megszólítunk akár a Magyar Közút akár a Nyírségvízhez embereket vannak akik
egyszerűen nem vállalják el a munkát. Sokan el sem gondolnák, hogy milyen nehéz találni
hadra fogható dolgozni akaró embereket.
Ma részt vett egy rendőrségi tájékoztatón amelyben elhangzott, hogy 40%-al csökkent az
elkövetett bűncselekmények száma. Ez köszönhető annak is, hogy a közfoglalkoztatás jelen
van minden településen és a mostani kormányzat, mint azt hallani lehet mimnél inkább azt
szeretné, ha segély helyett a foglalkoztatás kerülne előtérbe.
Nagyon sajnálja, hogy nem vagyunk itt többen. A választások is jól mutatják az
érdektelenséget, a parlamenti választást követően az Európa parlamenti választáson is csekély
volt a részvétel ez talán köszönhető annak is, hogy az emberek már érdektelenek a politika
iránt, de azt, hogy a saját települését érintő polgármester és képviselő választáson is csak
kicsit több mint a lakosság 50%-a jelent meg az már elszomorító. Ennyire ne érdekelje az
embereket, az egész, de a boltban a fodrásznál meg egyébként is tudja mondani, hogy – hogy
s mint kellene csinálni a dolgokat, de itt nem mondja el.
Terdik Tibor képviselő:
Lehet, hogy most is ajándéktárgyakat kellett volna sorsolni akkor nagyobb lett volna az
érdeklődés és nagyobb számban jelentek volna meg.

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 19. 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
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