Nyírbogdány
Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
napján a Művelődési Ház tanácstermében
(4511 Nyírbogdány,
nyilvános üléséről készült

2018. február
14.
Fő u. 8.) megtartott

Jegyzőkönyve:
Határozatai:
23/2018.(11.14.) - 43/2018. (11.14.)
Rendelete: 1/2018. (11.14.) - 3/2018. (11.14.)

TÁRGYSOROZAT
Nyilvános ülés:
1. Előterjesztés
a lejárt határidejű
határozatok
végrehajtásáról,
átruházott
hatáskörben
hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintő
fontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri beszámolóról
(írásos előterjesztés alapján)
Véleményező: Képviselő-testület
2. Előterjesztés a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett
benyújtásáról
(írásos előterjesztés alapján)
Véleményező: Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
3. Előterjesztés a községi temetőben lévő ravatalozó helyreállításához
szakértői ajánlat elfogadásáról
(írásos előterjesztés alapján)
Véleményező: Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

pályázatok

szükséges

4. Tájékoztató beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról
(írás os előterjesztés alapján)
Véleményező: Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
5. Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről
szóló rendelet megalkotására
(írásos előterjesztés alapján)
Véleményező: Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
6. Előterjesztés az önkormányzat beszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról
(írásos előterjesztés alapján)
Véleményező: Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
7. Előterjesztés az igazgatási szünet elrendeléséről
(írásos előterjesztés alapján)
Véleményező: Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
8. Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
(írás os előterjesztés alapján)
Véleményező: Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

9. Előterjesztés "Nyírbogdány helyi kerékpárút építése" című TOP-3.1.1-1S-SB12016-00020 számú pályázat megvalósításához szükséges intézkedésekről
(írásos előterjesztés alapján)
Véleményező: Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
10. Tájékoztatás Nyírbogdány helyi termelői piac kivitelezés éhez műszaki ellenőri
feladatok ellátására műszaki ellenőr kiválasztására
(írás os előterjesztés alapján)
V éleményező: Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
11. Előterjesztés
Nyírbogdány
helyi termelői
piac közbeszerzési
lefolytatásához bírálóbizottság megválasztásáról
(írásos előterjesztés alapján)
Véleményező: Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

eljárás

12. Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzat
tulajdonában
lévő 929/17
helyrajzi szám alatt található nem lakás céljára szolgáló ingatlan helyiség
bérbeadásáról
(írás os előterjesztés alapján)
Véleményező: Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
13. Előterjesztés 3827 jelű Nyíregyháza - Dombrád
12+ 170 kmsz. közötti szakasza felújításáról
(írásos előterjesztés alapján)
Véleményező: Képviselő-testület
14. Előterjesztés
Nyírbogdány
beszámolójáról
(írás os előterjesztés alapján)
V éleményező: Képviselő-testület

Községi

- Kékcse összekötő út O+SOO-

Tűzoltó

1S.Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadságának
(írásos előterjesztés alapján)
V éleményező: Képviselő-testület
16.Előterjesztés Nyírbogdány község Szabályozási
Szabályzat módosításának a kezdeményezéséről
(írásos előterjesztés alapján)
Véleményező: Képviselő-testület
17. Egyebek

Nyírbogdány,

2018.

február

14.

Egyesület

2017.

évi

ütemezéséről

tervének

és a Helyi Építési

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a Művelődési
Ház tanácstermében (4511 Nyírbogdány, Fő u. 8.) - 2018. február 14. napján
du. 13 óra 21 perckor megtartott nyilvános üléséről

Az ülésen jelen vannak:

Balogh Tibor Zoltán polgármester
Hajzemé Oláh Ildikó alpolgármester
Terdik Tibor képviselő
Buzák Zsolt képviselő
Lisovszki Tamás képviselő
Támba Borbála képviselő

Az ülésen megjelentek:
Dr. Mátyás B. Szabolcs - jegyző
Balogh Tibor Zoltán (polgármester
ülésen megjelenteket.

úr):

Köszöntötte a képviselő-testület

tagjait és az

Megállapította,
hogy képviselő-testület
6 fővel megjelent, azaz határozatképes.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Donkáné Szitár Emese képviselő asszony jelezte,
hogy nem tud részt venni a testületi ülésen.
Megállapította, hogya képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan elfogadta a javaslat szerint a napirendi pontok tárgyalását.

1)

napirendi

pont: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét
érintő fontosabb intézkedésekről, információkról
szóló polgármesteri beszámoló ról

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdése valakinek az
1. napirendi ponttal kapcsolatosan
Buzák Zsolt (képviselő
baptistákkal.

úr): Megkérdezte,

hogy mikor kerül sor az egyeztetésre

a

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): A beszámolójuk idején gondolta.
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte" hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a
határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssei jelezze. Ezt
követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal, ellenszavazat
egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:
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és

tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
23/2018. (II. 14.) határozata
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolóról
A Képviselő-testület:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintőfontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolót elfogadta.
Nyírbogdány, 2018. február 14.

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

2)

napirendi

pont: Előterjesztés a LEADER helyi akciócsoportok
által meghirdetett pályázatok benyújtásáról

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Elmondta, hogyanapirendet
mindkét bizottság
véleményezte. Felkérte elnök urat és elnök asszonyt, hogy ismertessék a bizottságok
véleményét.
Terdik Tibor (képviselő úr): A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal,
elfogadásrajavasolja a határozat-tervezetet a képviselő-testületnek.

egyhangúan

Támba Borbála (képviselő asszony): A Szociális Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a képviselő-testületnek.
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a
határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. Ezt
követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal ellenszavazat
egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

és

tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2018. (11.14.) határozata
A LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett VP6-19.2.1.-67-6-17 "Értékeink
megóvását elősegítő biztonságtechnikai eszközök beszerzése és telepítése"
41

megnevezésü pályázat benyújtásáról

A képviselő-testület:
1./ VP6-19.2.1.-67-1-17 számú, "Helyi hagyományápolás, kulturális és közösségi, egyéb
szabadidő hasznos eltöltését szolgáló kezdeményezések és fejlesztések támogatása"
megnevezésű pályázat benyújtását határozza el.
2./ Az 1. pontban meghatározott pályázat keretén belül Nyírbogdány Gyártelep
településrészen térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 3 millió forint összeget igényel meg
és a pályázat benyújtásához szükséges 10% saját erőt 300.000,- Ft ősszegben a 2018. évi
költségvetése tervezése során biztosítja.
3./ Felhatalmazza
a polgármestert
határozat pontjaiban meghatározott
végrehajtására és a szükséges intézkedések megtételére, dokumentációk
benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

feladatok
aláírására,

Nyírbogdány, 2018. február 14.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

a Képviselő-testület
6 igen szavazattal ellenszavazat
egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

és tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
25/2018. (II.14.) határozata
A LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett VP6-19.2.J.-67-4-17 szám ú,
"Hagyományőrző és kulturális értékeket megóvó fesztivál rendezvények" megnevezésü
pályázat benyújtásáról
A képviselő-testület:
1./ VP6-19.2.1.-67-4-17 számú, "Hagyományőrző és kulturális értékeket megóvó fesztivál
rendezvények" megnevezésű pályázat benyújtását határozza el.
2./ Az 1. pontban meghatározott pályázat keretén belül 2019. május 1-ei önkormányzati
rendezvény színvonalas megszervezésért 1 millió forint összeget igényel meg és a pályázat
benyújtásához szükséges 10% saját erőt 100.000,-Ft összegben a 2018. évi költségvetése
tervezése során biztosítj a.
3./ Felhatalmazza
a polgármestert
határozat pontjaiban meghatározott
feladatok
végrehajtására és a szükséges intézkedések megtételére, dokumentációk aláírására,
benyújtására.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Nyírbogdány, 2018. február 14.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

a Képviselő-testület
6 igen szavazattal ellenszavazat
egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

és tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
26/2018. (II. 14.) határozata
A LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett VP6-19.2.1.-67-1-17 szám ú, "Helyi
hagyományápolás, kulturális és közösségi, egyéb szabadidő hasznos eltöltését szolgálá
kezdeményezések és fejlesztések támogatása" megnevezésli pályázat benyújtásáról
A képviselő-testület:
1./ VP6-19 .2.1.-67 -1-17 számú, "Helyi hagyományápolás, kulturális és közösségi, egyéb
szabadidő hasznos eltöltését szolgáló kezdeményezések és fejlesztések támogatása"
megnevezésű pályázat benyújtását határozza el.
2.1 Az 1. pontban meghatározott pályázat keretén belül Nyírbogdány Gyártelep
településrészen a Közösségi Ház belső felújítására 7 millió forint összeget igényel meg és a
pályázat benyújtásához szükséges 10% saját erőt 700.000,- Ft összegben a 2018. évi
költségvetése tervezése során biztosítja.
3.1 Felhatalmazza
a polgármestert
határozat pontjaiban meghatározott
végrehajtására és a szükséges intézkedések megtételére, dokumentációk
benyújtására.

feladatok
aláírására,

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Nyírbogdány, 2018. február 14.
Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

3)

napirendi pont: Előterjesztés a községi temetőben lévő
ravatalozó helyreállításához szükséges
szakértői ajánlat elfogadásáról
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Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogya
napirend et a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság véleményezte. Felkérte
elnök urat ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor (képviselő úr): A Pénzügyi Bizottság 5 Igen szavazattal,
javasolja a határozatot a képviselő-testületnek elfogadásra.

egyhangúan

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a
határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssei jelezze. Ezt
követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal,
ellenszavazat
egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

és

tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2018. (II.14.) határozata
A községi temetőben lévő ravatalozó helyreállitásához szükséges szakértői ajánlat
elfogadásáról

Önkormányzati Képviselő-testület:
1./ A községi temetőben lévő ravatalozóval kapcsolatos Hlatky Attila (4400
Nyíregyháza, Alpár Ignác utca 66.) igazságügyi szakértő által az előterjesztés
mellékletében meghatározott feltárásokra és helyreállításokra vonatkozó önálló
kivitelezői, valamint a szakértői vélemények készítésére vonatkozó
ajánlatát megismerte és abban meghatározottak szerint ellenszolgáltatásaként
felkéri a községi temetőben Nyírbogdány, 132/5 hrsz. alatti ravatalozó 242 mzből kb. 70,5 mz fedett zárt előtér megnevezésű részek helyreállításához
szükséges Igazságügyi szakértői vélemények elkészítésére az alábbi fontossági
sorrend szerint:
a.) Végleges
feltárásokon
(és
helyreállításokon)
alapuló
statikaiépületszerkezeti szakvélemény készítése,
b.) Szakvélemény alapján helyreállítási terv és költségvetés készítése,
c.) Ravatalozó
építésének
projekt
beruházás
(műszaki
és költség)
felülvizsgálata, szakvélemény készítése
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott ajánlatoknak
megfelelően a feltárásokra és helyreállításokra vonatkozó önálló kivitelezői,
valamint a fontossági sorrend szerinti szakvélemények elkészítésére vonatkozó
megbízási szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Nyírbogdány, 2018. február 14.
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Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

4)

napirendi

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

pont: Előterjesztés Tájékoztató beszedett bevételekről
és teljesített kiadásokról

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Elmondta, hogyanapirendet
véleményezte.
véleményét.

mindkét bizottság
Felkérte elnök urat és elnök asszonyt, hogy ismertessék a bizottságok

Terdik Tibor (képviselő úr): A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal,
elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a képviselő-testületnek.

egyhangúan

Támba Borbála (képviselő asszony): A Szociális
egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet

Bizottság 5 igen szavazattal,
a képviselő-testületnek.

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a
határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. Ezt
követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2018. (II.14.) határozata

Beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról
A képviselő-testület:
A be szedett bevételekről és teljesített kiadásokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Nyírbogdány, 2018. február 14.
Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

5)

napirendi

pont:

Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata
2018.
evr
költségvetéséről
szóló
rendelet
megalkotására
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Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Elmondta, hogyanapirendet
mindkét bizottság
véleményezte. Felkérte elnök urat és elnök asszonyt, hogy ismertessék a bizottságok
véleményét.
Terdik Tibor (képviselő úr): A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal,
elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a képviselő-testületnek.

egyhangúan

Támba Borbála (képviselő asszony): A Szociális Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a képviselő-testületnek.
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a
határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssei jelezze. Ezt
követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal
ellenszavazat
egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

és

tartózkodás

nélkül,

NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
29/2018.(II.14.) határozata
Nyírbogdány Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadásáról szóló napirend véleményezéséről

A képviselő-testület:
1. A Pénzügyi Bizottság véleményét a 22/2018.(11.14.) PB határozata alapján a
melléklet szerint elfogadja.

Nyírbogdány, 2018. február 14.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Melléklet a 29/2018.(11.14.) határozathoz
Pénzügyi Bizottsági vélemény
Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2018.évi költségvetéséhez
A Pénzügyi Bizottság:
A 2011. évi CXCV törvény az államháztartásról
- a végrehajtásáról
szóló
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Avr.) 27.§ (2) bekezdése alapj-án véleményezte
Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének elfogadásáról szóló
rendelet-tervezetet és mellékleteit.

A Pénzügyi Bizottság megállapítja, hogy a 2018. évre készített rendelet-tervezet
és
annak mellékletei a tavalyi évi adatokra épülve a törvényi rendelkezésnek és az irányadó
jogszabályok előírásainak mind tartalmilag és mind formailag megfelel.
Tartalmazza
az önkormányzat 2018. évben tervezett működési és felhatalmazási
bevételeit és kiadásait mérlegszerűen. A rendelet-tervezet ... mellékletet tartalmaz.
A Pénzügyi
Bizottság
a rendelet-tervezetet
és mellékleteit
megismerte
és
megállapította,
hogy a 2018.évre készített rendelet-tervezet
felelősen átgondolt,
tartható költségvetés.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a - 2212018.(II.14.) PB határozatával elfogadott Képviselő-testületnek
Nyírbogdány Község Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről
szóló rendelet-tervezet
és mellékleteinek
elfogadását
az előterjesztés
szerinti
728.808.473.-Ft kiadási és 728.808.473.-Ft bevételi főösszeggel.
Nyírbogdány,

2018. február

14.

Terdik Tibor sk.
a bizottság elnöke
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal
egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

ellenszavazat

és

tartózkodás

nélkül,

NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018. (11.14.) számú rendelete

az önkormányzat

2018. évi költségvetéséről

Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre,

hivatalra és az önkormányzat
(intézményekre) terjed ki.

annak bizottságaira, a polgármesteri
irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai
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(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel
443.850.223,-Ft főösszegben állapítja meg.

-

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:
a) Költségvetési működési bevétel:

192.546.590,-Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel:

251.303.633,-Ft

Költségvetési bevételek összesen:
443.850.223,-Ft
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel

o.-Ft

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel

O,-Ft

Belső finanszírozási

O,-Ft

bevételek összesen:

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)

0,- Ft

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)

0,- Ft

Külső finanszírozási

bevételek összesen:

0,- Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összes
kiadását: 728.808.473,-Ft főösszeggel- az 1. melléklet szerinti részletezésselállapítja meg, melyből:
a) Költségvetési működési kiadás:
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:

283.544.250,- Ft
442.466.343,-Ft

Költségvetési kiadások összesen:

726.010.593,- Ft

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)
e) Belföldi finanszírozás kiadásai
Külső finanszírozási

0,- Ft
O,-Ft
2.797.880,-Ft

kiadások összesen:

2.797.880,-Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleget 282.160.037,-Ft főösszegben
állapítja meg az 1. melléklet szerint, amelyből a működési hiány 90.997.660,-Ft
és a felhalmozási hiány 191.162.710,-Ft.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete
alapján határozza meg a képviselő-testület.
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület
előző éveek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(8)A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület
éveek) költségvetési maradványának igénybevételéveI történik.

az

az előző

3·§
A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat
következők szerint állapítja meg:

2018. évi költségvetését

részletesen

a

(1) Az Önkormányzat
költségvetésében
szereplő beruházások
kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
polgármesteri hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot
és a közfoglalkoztatottak létszámát
4.1 és a 4.2 számú melléklet szerint
határozza meg.
(8) A 2018. évi költségvetés összevont mérlegét az 5.számú melléklet tartalmazza.
(9)

A több éves kihatással járó döntés ekből származó kötelezettségek
szerint, évenkénti bontásban az 2.számú tájékoztató tartalmazza.

célok

(10) Az előirányzat felhasználási tervet havi bontásban a 1.számú tájékoztató tábla
tartalmazza.
(11)Az Önkormányzat a kiadások között 90-439.831,-Ft általános, tartalékot állapít
meg.

A költségvetés végrehajtásának

szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért
a polgármester,
könyvvezetésseI kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

a

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület,
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

a

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében
évközben folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének
lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű
elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az
éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az
irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) A finanszírozási bevételekkel
Képviselő-testület gyakorolja.

és kiadásokkal

5.§
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kapcsolatos

hatásköröket

a

Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat

bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról
a (2) és (4) bekezdésben foglalt
kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése
között átcsoportosítást hajthat végre.

kiemelt előirányzatain

belüli rovatok

(3) A képviselő-testület
a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti
előirányzat-módosítás,
előirányzat-átcsoportosítás
átvezetéseként - az első
negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítés ének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor
nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak,
arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület
által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi
felelősséget von maga után.
(6) Az önkormányzat

saját forrásai terhére

- a képviselő-testület hivatalánál
(polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott
köztisztviselők
vonatkozásában
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben foglaltaktól eltérő en - az illetményalapot 5.0245,-Ft-ban állapítja
meg.

(7) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a
költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000,-Ft/fő cafetéria juttatást,
a havi bruttó r.ooo-Ft
bankszámla-hozzájárulást,
valamint egy havi
illetményének megfelelő juttatást a költségvetés biztosítja.

6.§
A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott
bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével,
illetve a szükséges
módosításokat
végrehajtani.
A szabályozásbeli
hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terhsli.
(3) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról
elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
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a jegyző által

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati

költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében
valósul
meg, melynek
létrehozásáért,
működtetésért
és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat

a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a
jegyző köteles gondoskodni.
8.§
Záró és vegyes rendelkezések

(1)

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) E rendelet

rendelkezéseit

a 2018. évi költségvetés végrehajtása

során kell

alkalmazni.
Nyírbogdány, 2018. február 14.
Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

6)

napirendi

pont:

Előterjesztés
az
önkormányzat
szabályzatának felülvizsgálatáról

beszerzési

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogya
napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság véleményezte. Felkérte
elnök urat ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor (képviselő úr): A Pénzügyi Bizottság 5 Igen szavazattal,
javasolja a határozatot a képviselő-testületnek elfogadásra.

egyhangúan

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a
határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. Ezt
követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal,
ellenszavazat
egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2018. (II. 14.) határozata
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és

tartózkodás

nélkül,

Az önkormányzat beszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról
A képviselő-testület:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
mellékIeteként elfogadja.

beszerzési szabályzatát a határozat

Nyírbogdány, 2018. február 14.
Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Beszerzési Szabályzata
Elfogadta a Képviselő-testület 30/2018. (II. 14.) határozatával
Hatályos: 2018. március 1.

Nyírbogdány Község Önkormányzata költségvetési szerv beszerzési szabályzatát
az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) és az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (1. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Áhsz.) előírásai, valamint a
gazdasági szervezet ügyrendjében
foglaltak alapján Nyírbogdány
Község
Onkormányzata az Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével a
következők szerint határozta meg.

1.

ÁLTALÁNOS RÉSZ
A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy Nyírbogdány Község Önkormányzata meghatározza a
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés ek általános szabályait, az eljárási és
dokumentációs részletszabályokat, az egyes jog- és hatáskörök gyakorlásának
rendjét. Abeszerzésekhez kapcsolódóan biztosítva legyen a verseny tisztasága és
nyilvánossága, az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód az ajánlattevők
számára.
A szabályzat célja továbbá, hogy biztosítsa a közpénzek hatékony és felelős
felhasználását, annak átláthatóságát és nyilvános ellenőrizhetőségét, a beszerzések
során a tisztességes verseny feltételeinek megteremtését; biztosítsa a helyi kis- és
közepes vállalkozások beszerzési eljárásokba való bekapcsolódását, összhangban az
Országgyűlés által meghatározott közbeszerzési alapelvekkel.
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A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed a helyi önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében
megvalósuló, a közbeszerzési törvény szerinti értékhatárokat
el nem érő
beszerzésekre (un: kisértékű beszerzések).
A szabályzat hatálya kiterjed mindhárom beszerzési tárgyra: alkalmazni kell
árubeszerzésre, építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelése estén is.
A közbeszerzési eljárás keretében lefolytatandó
beszerzések szabályait a
Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.
Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló beszerzésekre
kell alkalmazni.
Amennyiben a beszerzésre pályázat keretében kerül sor, a jelen szabályzatban
foglaltak mellett a pályázati útmutatóban és dokumentációban
foglaltakra is
figyelemmel kell lenni.
A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai:
az államháztartásról

szóló 2011. évi CXCV.törvény;

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
az államháztartás ról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet;
az államháztartás
rendelet;
Nyírbogdány

szervezeti számviteléről szóló 4/2013. (Lu.) Korm.

Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata;

Értelmező rendelkezések
Ajánlatkérő: A kötelezettségvállalási szabályzatban a kötelezettségvállalásra jogosult
személy, az önkormányzat nevében történő beszerzés esetén a képviselőtestület. Ezen túlmenően a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján
és nevében eljáró személy.

Ajánlattevő:

Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, akinek az ajánlatkérő az ajánlat
kérését közvetlenül megküldi, illetve az ajánlatkérés alapján a
beszerzés tárgyában ajánlatot nyújt be.

Beszerzés:

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzés,
beruházás és szolgáltatás megrendelés.

építési

II.
A BESZERZÉSEK ELJARÁs RENDJE

A beszerzési eljárás
A beszerzési eljárás megkezdése előtt a közbeszerzési értékhatárokat és a becsült
érték számítására
vonatkozó Kbt.-ben meghatározott
rendelkezéseket
kell
figyelembe venni. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a beszerzés nem tartozik a
Kbt. hatálya alá, abban az esetben a Beszerzési szabályzatban meghatározottak
szerint kell eljárni, ennek végrehajtásáért a polgármester afelelős.
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A beszerzési eljárást nettó 1 M Ft feletti becsült érték esetén legalább három
ajánlattevőtől történő árajánlat bekérésével kell megkezdeni. Az ajánlatkérés
történhet:
A beszerzési eljárást legalább három ajánlattevőtó1 történő árajánlat bekérésével
kell megkezdeni. Az ajánlatkérés történhet:
postai levélben,
e-mailben,
- halasztást nem tűrő esetben személyes úton
Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket és a beszerzési eljárás bírálati
szempontját képviselő-testület határozza meg.
Ajánlattételre felkérhető, de szerződés nem köthető azzal a gazdasági szereplővel,
melynek a szerződéskötés időpontjában helyi adó tartozása van. Erről az
ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni szükséges.
Az ajánlatok benyújtás ának a módját az ajánlattételi felhívásban határozza meg az
ajánlatkérő.
Támogatásból megvalósuló beszerzések esetén valamint nettó 1.000.000.- Ft
feletti beszerzéseknél az eredeti ajánlat postán történő benyújtását elő kell írni.
Ajánlatkérésre az önkormányzat nevében a képviselő-testület,
felhatalmazása alapján a nevében eljáró személy jogosult.

illetve egyedi

Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek köteles ugyanazon tartalmú ajánlatkérést
megküldeni- az egyenlő esély biztosítása érdekében -, abban adatmódosítás nem
végezhető. A beszerzés tárgyát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az
ajánlattevők
megfelelő
ajánlatot
tehessenek
és a benyújtott
ajánlatok
összehasonlíthatók
legyenek. Az ajánlatkérés nem minősül megrendelésnek
(kötelezettségvállalásnak). Az ajánlattételi határidőt úgy kell megállapítani, hogy
az ajánlattevőknek megfelelő idő álljon rendelkezésre az ajánlattételhez valamint
az ajánlattevők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.
A beszerzés tárgyával összefüggésben
kell tartalmaznia:
a)
b)
c)
d)
e)
t)

g)
h)

az ajánlatkérésnek

legalább az alábbiakat

a költségvetési szerv megnevezését, címét;
a Beszerzési szabályzatra történő hivatkozást;
a beszerzés tárgyának pontos meghatározását, főbb adatait;
a teljesítés
helyét,
határidejét,
az ellenszolgáltatással
kapcsolatos kikötéseket, feltételeket;
az ajánlat benyújtásának módját, határidejét; mellékleteit, .
az ajánlat elbírálásának szempontjait;
a hiánypótlás biztosítását vagy annak kizárását
a szerződéskötés feltételeit (amennyiben a beszerzés létrejötte
szerződéskötést igényel).

A beszerzés tárgyával
melléklet tartalmazza.

összefüggő

ajánlatkérés
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dokumentumát

az 1. számú

Nem szükséges írásban három ajánlattevőtől árajánlatot kérni azoknál a
beszerzéseknél, melyek a Kbt. 9. § valamint 111. §-a szerint kivétel nek minősülnek.
Nem szükséges továbbá három ajánlat bekérése a 459/2016. (XII. 23.) Korm.
rendelet 3. §-ában meghatározott kivételek esetében sem. Különösen a
•

védelmi és biztonsági tárgyú beszerzések, elektronikus hírközlési szolgáltatás
igénybevétele, ingatlan vétele, jogi szolgáltatás igénybevétele esetén, értékpapír és
egyéb pénzügyi szolgáltatás megrendelésekor, továbbá szállodai és éttermi
szolgáltatás, hideg élelmiszer és főzési alapanyag beszerzésekor,
irodalmi
(szakirodalmi, tudományos )mű létrehozására irányuló megrendelés, közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenység igénybevétele, hitel intézetekkel történő pénzforgalmi
szolgáltatás,
postai
szolgáltatás
építészeti-műszaki
tervezési
szolgáltatás,
településtervezési vagy tájrendezési tervezési szolgáltatás megrendelése esetén. ha
a beszerzés kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az
ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező
feltételek igénybevétele az ajánlatok bekérésére vonatkozó e rendelet szerinti
szabályok alkalmazása esetén meghiúsulna, igazságügyi szakértői megbízás,
közüzemi szolgáltatások vagy internet szolgáltatás megrendelése; a szerződés
tárgya egyedi gyártású áru beszerzése, feltéve, hogy az áru egyediségét a gyártó
igazolja;

•

a beszerzés egyedi értékhatára valamennyi beszerzési tárgy esetében nem
éri el a nettó 1.000.000.- Ft-ot,a beszerzés azonnali teljesítésével anyagi kár
előzhető meg,
a képviselő-testület
jogosult beszerzési eljárás lefolytatása
nélkül
keretszerződést
kötni azokkal a gazdasági szereplőkkel, akik előző
szerződésük
alapján megbízható
partnernek
minősülnek,
minőségi
szolgáltatást nyújtottak és teljesítésükkel az önkormányzat elégedett.
azoknál abeszerzéseknél,
mely esetben az önkormányzat
egyedi
határozatával döntést hozott a beszerzési eljárás mellőzéséről.

•

•

Értékhatártól függetlenül kötelező a beszerzési eljárást lefolytatni és három
ajánlatot bekérni, ha a beszerzés fedezete támogatásból (akár hazai, akár uniós
forrásból) biztosított.
Amennyiben nem érkezik be mindhárom ajánlat, a polgármester vagy a bíráló
bizottság javaslatára a képviselő-testület dönt a beszerzési eljárás megismétIéséről
vagy a beérkezett ajánlatok értékeléséről.

Bontás és értékelés
A beérkezett ajánlatok papír alapon, az ajánlattevő által eredeti aláírt példányban
és lezárt borítékban lehet elfogadni. Az ettől eltérő ajánlatot érvénytelen ajánlatnak
kell tekintetni.
Az ajánlatok kérésére felhatalmazott az ajánlatok beérkezését követően tájékoztatja
a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságot a beérkező ajánlatok
számáról, a bizottság az ajánlatokat a döntésre jogosult képviselő-testület részére
döntésre előkészíti és javaslatot tesz a legkedvezöbb ajánlatról.
-
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Támogatásból

megvalósuló
beszerzés vagy magasabb
összegű beszerzés
Ft feletti) vagy különösen bonyolult ajánlatok értékeléséhez külső
szakértőt lehet igénybe venni.
(1.000.000,-

Döntés
Az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban meghatározni azt a
szempontot vagy szempontokat, amelyek alapján a számára - az adott esetben
szociális, társadalmi
és környezetvédelmi
szempontból
is - gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlatot kiválasztja (a továbbiakban: értékelési szempontok).
Értékelési szempontként alkalmazhatóak
a) a legalacsonyabb ár,
b) a legalacsonyabb költség, amelyet az ajánlatkérő által meghatározott
költséghatékonysági módszer alkalmazásával kell kiszámítani, vagy
e) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi,
környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is
szerepel.

A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékeléséről tájékoztatja a képviselő-testületet az
ajánlatkérésnek megfelelő legkedvezó'bb ajánlatról. Ennek alapján a képviselőtestület dönt az ajánlatok értékeléséről, az érvénytelen ajánlat megállapításáról, a
legkedvezőbb érvényes ajánlat elfogadásáról és a szerződéskötésről.
Amennyiben az összességében legelőnyösebb
okát írásban a döntéshozónak indokolni kell.

ajánlat kerül kiválasztásra,

annak

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kiválasztása érdekében legjobb ár-érték
arányt megjelenítő
értékelési
szempontok
vonatkozhatnak
különösen
az
alábbiakra: (Kbt. 76. § (3) bek)
a) minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, valamennyi
felhasználó számára való hozzáférhetőség, hátrányos helyzetű munkavállalók
alkalmazása és egyéb szociális, környezetvédelmi és innovatív tulajdonságok,
forgalmazási feltételek, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek
biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpont ja, időszaka;
b) a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége,
képzettsége és tapasztalata, ha a személyzet minősége jelentős hatással lehet a
szerződés teljesítésének színvonalára.
Ajánlatkérő kérheti a gyakorlati tapasztalat bemutatását
illetve igazolást.

és referencia nyilatkozatot

Amennyiben legjobb ár-érték arány alapján kerül a nyertes kiválasztásra,
okát írásban a döntéshozónak indokol ni kell.

annak

A nyertes ajánlat a szerződés mellékletét és akifizetés dokumentumát képezi, attól függetlenül, hogy a kötelezettségvállalás írásban, vagy nem írásban történt ezeket a számlák mellé csatolni kell, melynek végrehajtásáért a pénzügyi ügyintéző

afelelős.

Az ajánlatkérő szükség esetén - a beszerzés tárgyának jellegére, bonyolultságára is
figyelemmel - a beszerzési eljárásban megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal
rendelkező külső szakértőt kérhet fel közreműködésre.
Összeférhetetlenség
A beszerzések előkészítésében (ajánlatok kérése) és az ajánlatok elbírálásában részt
vevő személy, (szakértő):
nem lehet az ajánlattevő, illetve ajánlattevőnek, vagy az
ajánlattevő képviselőjének hozzátartozója, vagy közeli
rokona
nem állhat az ajánlattevővel munkaviszonyban,
vagy
egyéb szerződéses jogviszonyban;
nem
lehet
az
ajánlattevő
tulajdonosa,
vagy
résztulajdonosa.
A beszerzések előkészítésében és az elbírálásban részt vevő, a vele szemben
fennálló összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni a jegyzőnek.

lll.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A beszerzési eljárás eredményéről az ajánlatkérő
döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja.

az ajánlattevőket

a lezáró

A megkötendő szerződésnek tartalmaznia kell a beszerzési eljárást lezáró döntés
iktatószámát, valamint azt a kitételt, hogy az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a
nyertes ajánlat a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció
feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha - a
szerződéskötést
követően - a szerződéskötéskor
előre nem látható ok
következtében - beállott körülmény miatt a szerződés módosítása indokolt, kivéve,
ha a módosítás következtében a szerződés értéke elérné a Kbt. szerinti
közbeszerzési értékhatárt.
A nyertes ajánlattevőnek
szerződést.

legkésó'bb a döntést követő 15 napon belül alá kell írni a

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződést a megjelölt időpontban nem írja
alá, amennyiben ajánlatkérő ilyen kikötött a második legkedvezőbb ajánlattevőt
kell szerződéskötésre felkérni.
A beszerzési tevékenység irányításával, valamint a feladatok

megszerzéséveI és megvalósításával kapcsolatos feladatok és
hatáskörök
A megrendelő szervezési tevékenységének irányításáért a jegyző felelős.
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Feladata különösen:
felügyeli a beszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a beszerzési
eljárásban bevont dolgozók és egyéb személyek tevékenységét,
azonnal köteles kivizsgálni, minden beszerzést zavaró körülményt és
minden olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja,
- jogkörében minden olyan intézkedést meg tesz, illetve köteles megtenni,
amely a beszerzések lefolytatásánakjogszerűségét
és erkölcsi tisztaságát
biztosítja,
rendelkezik abeszerzésekkel kapcsolatos feladtok beosztására, és azt a
dolgozók munkaköri leírásában rögzíti.
A megrendelő beszerzéseivel kapcsolatos teendők előkészítése és koordinálása
jegyző által meghatározott hatáskörben a titkársági ügyintéző feladata:

a

Ezen belül feladata különösen:
az ajánlatkérés, ajánlati felhívás előkészítése és intézkedés a közzétételéről,
az adott beszerzésnél érvényesíteni kívánt pénzügyi, jogi követelmények
meghatározása,
a beszerzési dokumentumok elkészítésében közreműködő alkalmazottak,
szakértőként
megbízott
személyek
vagy gazdálkodó
szervezetek
kiválasztása, azokra javaslattétel,
rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a szolgáltatás és
ellenszolgáltatás, arányát és összhangját,
gondoskodik abeszerzésekkel
kapcsolatos adminisztrációs
feladatok
ellátásról,
azonnal tájékoztatják a jegyzőt, ha feladatkörükbe tartozó munkájuk
végzése során
szabálytalanságot
vagy a hivatal
működési
köre
vonatkozásában célszerűtlenséget tapasztalnak és a jogkör gyakorlójánál
intézkedés megtételét kezdeményezik.
A megrendelő a szerződések kötésére vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a szerződést.
Az államháztartási
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 73. § (3) bekezdése alapján a 100.000.-Ft egyedi értéket elérő vagy
meghaladó beszerzések esetében a kötelezettségvállalásnak
(megrendelésnek,
szerződésnek) mindig írásban kell megtörténnie.
A pénzügyi kihatással bíró beszerzés ek kapcsán a kötelezettségvállalás, pénzügyi
ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás végrehajtási
szabályait a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási szabályzata tartalmazza. A
beszerzéssel kapcsolatos számlák, kísérő iratokkal (ajánlatok, indoklás) való
felszereléséről a kijelölt pénzügyi ügyintéző gondoskodik.
A beszerzések lebonyoIításának ellenőrzése

A beszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a
mindenkori belső ellenőrzéssel megbízott belső ellenőrzést végző külső szervezet
hatáskörébe tartozik.
-
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Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűségre, az elbírálás
szempontjainak előkészítésére, és azok elbírálás során történő érvényesítésére.
Amennyiben a beszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról a
polgármester köteles a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni.
IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Beszerzési szabályzat 2018. március 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a
118/2015. (X.29.) határozatával elfogadott korábbi beszerzési szabályzat hatályát
veszti. A mindenkori közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó
beszerzés ek rendjét a Közbeszerzési szabályzat tartalmazza.
Kelt. Nyírbogdány 2018. február 14.

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Ajánlatkérő neve, címe
melléklet

1.

Tárgy: Ajánlatkérés
Tisztelt Cím!
Nyírbogdány Község Önkormányzata Beszerzési szabályzata alapján beszerzési
eljárást folytat le, melynek keretében 3 független gazdasági szereplőtől ajánlatot
kér.
A beszerzés támogatásból/önerőből

kerül finanszírozásra.

1./ Az ajánlatkérés tárgya, mennyisége, főbb feladatok: (Ha támogatásból valósul
meg, arra kell utalni!)
2./ A teljesítés helye:
3./ A teljesítés határideje:
4./ Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

s./

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

6./ Az ajánlatok

értékelési szempontja: ajánlatkérő legjobb ajánlatnak a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot vagy a gazdaságilag
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legelőnyösebb ajánlatot kiválasztása érdekében a legjobb ár-érték arányú ajánlatot
tekinti. Utóbbi esetében ajánlatkérő bírálja a
szempontokat.

7./ Az alkalmassági

követelmények, az alkalmasság
adatok és a megkövetelt igazolási mód: (adott esetben)

megítéléséhez

szükséges

8.1 Ajánlattételi határidő:
9.1 Az ajánlatok benYÚjtásának módja, címe: Az ajánlatokat két eredeti példányban postán
kérjük benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a Nyírbogdányi Polgármesteri Hivatal
Nyírbogdány, Kék u. 2. címre, Balogh Tibor Zoltán polgármesternek címezve.

A borítékon kérjük feltüntetni:
tilos" feliratot.
10./

"Ajánlat

- a bontási ülésig felbontani

Az ajánlat részeként következő iratokat kell benyújtani:

Az ajánlattétel nyelve, és annak meghatározása, hogy a magyar nyelven kívül
más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:
Az ajánlat nyelve magyar, és ezen kívül más nyelven nem nyújtható be az
ajánlat.
11./

12./

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlatkérés megküldésének napja:
Az ajánlatkérés postán és e-mailbenkerülkiküldésreamalnapon.az
ajánlattételhez a szükséges mellékletek egyidejű megküldésével.
13./

Ajánlattevő végső ajánlati ára tartalmazza együttesen
árubeszerzés/ építési
beruházás/szolgáltatás teljes költségét 1. osztályú minőségben mindösszesen nettó
áron, az ÁFAT és a bruttó árat.
A nyertesseI az önkormányzat az ajánlatok beérkezését és értékelését követő
.
napon belül vállalkozásijmegbízási szerződést köt.
Ajánlatkérő nem köt szerződést azzal a gazdasági szereplővel, melynek a
szerződéskötés időpontjában helyi adó tartozása van. A helyi adó tartozásról az
ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni szükséges.

Dátum,
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

2.

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Balogh Tibor Zoltán polgármester részére
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melléklet

Nyírbogdány

Kéku.2.
AJÁNLAT
Tárgy:
Alulírott

(név), mint a

..............................................................
képviselője az ajánlatkérésben

.

(cég név) kötelezettségvállalásra

jogosult

szereplő feltételeket megismertem és elfogadom,

a feladatok elvégzésére az alábbi ajánlatot teszem:
Ajánlattevő

neve:

Ajánlattevő

székhelyének

címe:

Ajánlattevő

levelezési

címe:

Ajánlattevő telefon és telefax száma:

.

Ajánlati ár
Összesen nettó:
Áfa27%:
Öszesen bruttó:

.
.
.

Az ajánlat érvényessége:
Kijelentem, hogy az ajánlatkérésben szereplő feladatok ellátására a megfelelő
szakértelemmel rendelkezem, a szükséges kapacitások a rendelkezésemre állnak. Az
általam képviselt cég nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt.
A Nyírbogdányi Polgármesteri Hivatal Helyi adóhatóságnál nyilvántartott helyi adó
tartozásom nincs, vagy legkésőbb azt a szerződés megkötéséig rendezem.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Kelt:

, 2018

.

cégszerű aláírás

7)

napirendi pont: Előterjesztés Az igazgatási szünet elrendeléséről
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Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogya
napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság véleményezte. Felkérte
elnök urat ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor (képviselő úr): A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal,
javasolja a határozatot a képviselő-testületnek elfogadásra.

egyhangúan

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a
határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssei jelezze. Ezt
követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

ellenszavazat

és tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2018. (II. 14.) rendelete
Az igazgatási szünet elrendeléséről
Nyírbogdány
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt
jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka-és
pihenőidejéről,
az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló
30/2012. (111.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltak és a 28/2014. (IX.24.)
NGM rendeletben foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
1.§

Jelen rendelet
(továbbiakban:
munkavállalóra.

hatálya
hivatal)

kiterjed Nyírbogdány Község Polgármesteri
Hivatal
által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és

2.§

A Hivatal 2018. évi munkarendjében,

a nyári időszakban az igazgatási szünet:

2018. július 02. napjától 2018. július 31. napjáig tart.

A Hivatal a 2.§-ban meghatározott igazgatási szünet tartama alatt csökkentett
létszámmal -ügyeleti rendszerben - gondoskodik az anyakönyvi igazgatási és
egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról.

5.§
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E rendelet 2018. február 15. napján lép hatályba, és 2018. december 31-én napján
hatályát veszti.
Nyírbogdány, 2018. február 14.
Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester
8)

napirendi

pont: Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításáról

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Elmondta, hogyanapirendet
mindkét bizottság
véleményezte. Felkérte elnök urat és elnök asszonyt, hogy ismertessék a bizottságok
véleményét.
Terdik Tibor (képviselő úr): A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal,
elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a képviselő-testületnek.

egyhangúan

Támba Borbála (képviselő asszony): A Szociális Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a képviselő-testületnek.
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a
határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemelésseljelezze. Ezt
követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal
egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

ellenszavazat

és

tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2018. (11.14.) rendelete
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
és Működési Szabályzat módosításáról

Szervezeti

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.18) rendelete módosításáról
következőket rendeli el:
1§.

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.18) rendelete (
továbbiakban: Rendelet) 29/ A.§ rendelkezésekkel egészül ki:'
29/A.§.

A Polgármesteri Hivatal
(1) A Polgármesteri Hivatal jogállását, részletes feladatait, működési rendjét - az e
rendeletben szabályozott eljárási rend szerint jóváhagyott - saját SZMSZ-e tartalmazza.
(2) A hivatal általános munkarendje:
a.
Hétfő, Kedd, Csütörtök:
b.
Szerda:
c.
Péntek:

7.30 - 16.00 óra
7.30 - 17.00 óra
7.30 - 12.30 óra

(3) A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
a.
Hétfő, Kedd:
8.00-16.00 óra
b.
Szerda:
8.00-17.00 óra
c.
Péntek:
8.00-12.00 óra
(4) A Közszolgálati Tisztviselők Napja a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és
munkavállalói számára minden év július 1. napja - amennyiben ez a nap munkaszüneti
vagy ünnepnapra esik, úgy az azt követő 1. munkanap - fizetett munkaszüneti szabadnap.
2.§
(1)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(3) A rendeletben meghatározott munkarend, ügyfélfogadási rend a Nyírbogdányi
Polgármesteri Hivatal Ügyrendjében is módosul, amelynek átvezetésére
felhatalmazást kap a Jegyző.
Nyírbogdány,

2018.

február

14.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

9)

napirendi

pont:

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Előterjesztés "Nyírbogdány helyi kerékpárút
építése" című TOP-3.1.1-15-SBl-2016-00020
számú pályázat megvalósításához szükséges
intézkedésekről

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogya
napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság véleményezte. Felkérte
elnök urat ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor (képviselő úr): A Pénzügyi Bizottság 5 Igen szavazattal,
javasolja a határozatot a képviselő-testületnek elfogadásra.

egyhangúan

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a
határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssei jelezze. Ezt
követően megállapította, hogy

a Képviselő-testület
6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat

és tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2018.(11.14.) határozata
"Nylrbogdányi helyi kerékpárút építése" című TOP-3. 1.1-15-SBl-201 6-00020 számú
pályázat megvalásitdsához szükséges intézkedésekró1 (közbeszerzési szakértő
kiválasziására ajánlattételi felhívás megküldése)
A Képviselő-testület:
1./ TOP-3.1.1-15-SBl-2016-00020
számú "Nyírbogdányi helyi kerékpárút építése" című
pályázat megvalósításához közbeszerzési szakértő megbízását határozta el
2./ A közbeszerzési szakértő kiválasztásához egyező tárgyú ajánlattételi felhívást küld:
a.) AMAÉP Kft (4400 Nyíregyháza, Síp u. 18. szám. 1.em. 5.)
b.) Dr. Sarkadi Zoltán Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. fsz.l.)
c.) Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.)
d.) Nyírber Kft. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/A.)
3./ A beérkezett ajánlatok az önkormányzat Beszerzési Szabályzatában
kerülnek elbírálásra. Bírálati szempont: legalacsonyabb áro
4./Felhatalmazza Balogh
felhívások megküldésére.

Tibor Zoltán polgármestert

az egyező

foglaltak szerint

tárgyú

ajánlattételi

Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2018. február 14.
Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat

és tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2018.(11.14.) határozata
"Nylrbogdányi helyi kerékpárút építése" című TOP-3. 1.1-1 5-SBl-201 6-00020 számú
pályázat megvalásitásához szükséges intézkedésekrdl (kötelező nyilvánosság
feladatainak ellátására ajánlattételi felhívás megküldése)
A Képviselő-testület:
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LI TOP-3.1.1-15-SBl-2016-00020
számú "Nyírbogdányi helyi kerékpárút építése" című
pályázat megvalósításához
kötelező nyilvánosság feladatainak ellátására vállalkozó
megbízását határozta el.
2./ A nyilvánossági feladatok elvégző vállalkozás kiválasztásához
egyező tárgyú
ajánlattételi felhívást küld:
a.) Betűvár Kft. (4400 Nyíregyháza, Barzó utca 15.)
b.) Tasi Trend Kft. (4400 Nyíregyháza, Templom utca 59.)
c.) Ász Partner Plusz Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály utca 41.)
3./ A beérkezett ajánlatok az önkormányzat Beszerzési Szabályzatában foglaltak szerint
kerülnek elbírálásra. Bírálati szempont: legalacsonyabb ár.
4./Felhatalmazza Balogh
felhívások megküldésére.

Tibor Zoltán

polgármestert

az egyező

tárgyú

ajánlattételi

Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2018. február 14.
Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat

és tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2018.(II.8.) határozata
"Nylrbogdányi helyi kerékpárút építése" cimü TOP-3. 1.1-15-SBl-201 6-00020 számú
pályázat megvalásitásához szükséges intézkedésekró1 (kiviteli tervek elkészítésével járó
feladatainak ellátására ajánlattételi felhívás megküldése)
A Képviselő-testület:
1./ TOP-3.1.1-15-SBl-2016-00020
számú "Nyírbogdányi helyi kerékpárút építése" című
pályázat megvalósításához
szükséges kiviteli tervek elkészítésével járó feladatainak
ellátására vállalkozó megbízását határozta el.
2./ A kiviteli tervek elkészítését elvégző vállalkozás kiválasztásához egyező tárgyú
ajánlattételi felhívást küld:
a.) V-OZSI Kft. (4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 105.)
b.) B+N Stúdió Bt. (4600 Kisvárda, Vasvári Pál utca 23.)
c.) VIASYS PLAN Kft. (4551 Nyregyháza, Ezüstfenyő u. 19.)

d.) Frankovics László (4400 Nyíregyháza, Thököly Imre u. 6.)
3./ A beérkezett ajánlatok az önkormányzat Beszerzési Szabályzatában foglaltak szerint
kerülnek elbírálásra. Bírálati szempont: gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
4./Felhatalmazza Balogh
felhívások megküldésére.

Tibor Zoltán polgármestert
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az egyező

tárgyú

ajánlattételi

Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2018. február 14.
Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat

és tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3412018.(11.14.) határozata
"Nyírbogdányi helyi kerékpárút építése" című TOP-3. 1.1-15-SBl-201 6-00020 számú
pályázat megvalósításához szűkséges intézkedésekró1 (háttértanulmányok elkészítésével
járó feladatainak ellátására ajánlattételi felhívás megküldése)
A Képviselő-testület:
1./ TOP-3.1.1-15-SBl-2016-00020
számú "Nyírbogdányi helyi kerékpárút építése" című
pályázat megvalósításához szükséges háttértanulmányok elkészítésével járó feladatainak
ellátására vállalkozó megbízását határozta el.
2./ A háttértanulmányok elkészítését elvégző vállalkozás kiválasztásához egyező tárgyú
ajánlattételi felhívást küld:
a.) V-OZSI Kft. (4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 105.)
b.) B+N Stúdió Bt. (4600 Kisvárda, Vasvári Pál utca 23.)
c.) VIASYS PLAN Kft. (4551 Nyregyháza, Ezüstfenyő u. 19.)
d.) Frankovics László (4400 Nyíregyháza, Thököly Imre u. 6.)
3./ A beérkezett ajánlatok az önkormányzat Beszerzési Szabályzatában foglaltak szerint
kerülnek elbírálásra. Bírálati szempont: gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
4./Felhatalmazza Balogh
felhívások megküldésére.

Tibor Zoltán polgármestert

az egyező

tárgyú

ajánlattételi

Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2018. február 14.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző
ellenszavazat

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő- testületének

és tartózkodás

nélkül,

35/2018.(11.14.) határozata
"Nyírbogdányi helyi kerékpárút építése" című TOP-3. 1.1-15-SBl-201 6-00020 számú
pályázat megvalásttásához szűkséges intézkedésekró1 (műszaki ellenőri feladatainak
ellátására ajánlattételi felhívás megküldése)
A Képviselő-testület:
LI TOP-3.1.1-15-SBI-2016-00020
számú "Nyírbogdányi helyi kerékpárút építése" círnű
pályázat megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatainak ellátására vállalkozó
megbízását határozta el.
2./ A műszaki ellenőri feladatainak ellátását elvégző vállalkozás kiválasztásához egyező
tárgyú ajánlattételi felhívást küld:
a.) AMAÉP Kft (4400 Nyíregyháza, Síp u. 18. szám. 1. em. 5.)
b.)Frankovics László (4400 Nyíregyháza, Thököly Imre u. 6.)
c.) Nyírber Kft. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 781A.)
3./ A beérkezett ajánlatok az önkormányzat Beszerzési Szabályzatában foglaltak szerint
kerülnek elbírálásra. Bírálati szempont: legalacsonyabb áro
4./Felhatalmazza Balogh
felhívások megküldésére.

Tibor Zoltán polgármestert

az egyező

tárgyú

ajánlattételi

Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2018. február 14.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

10)

napirendi

pont:

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Előterjesztés Nyírbogdány helyi termelői piac
kívitelezéséhez műszaki ellenőri feladatok ellátására
műszaki ellenőr kiválasztására

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogya
napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság véleményezte. Felkérte
elnök urat ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor (képviselő úr): A Pénzügyi Bizottság 5 Igen szavazattal,
javasolja a határozatot a képviselő-testületnek elfogadásra.

egyhangúan

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a
határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssei jelezze. Ezt
követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal.
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat

Nyírbogdány Község Önkormányzata
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és tartózkodás

nélkül,

Képviselő-testületének
36/2018.(ll.l4.)

határozata

Nyírbogdány helyi termelői piac kivitelezéséhez műszaki ellenőri feladatok ellátására
műszaki ellenőr kiválasztására
A Képviselő-testület:
1./ A pénzügyi bizottság, mint bíráló bizottság a 1612018.(11.14.) PB határozata szerint a
benyújtott ajánlatok alapján megállapította, hogy 3 érvényes és 1 érvénytelen ajánlat
érkezett be. Az AMAÉP Kft. részéről ajánlat nem érkezett. A beérkezett érvényes
árajánlatokat felbontotta és az abban foglalt információk alapján rangsort állított az
alábbiak szerint:
1. helyen Nyírber Kft. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/A.)
2. EUROUT Kft. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja Ile.)
3. helyen Tomori Gyula (4400 Nyíregyháza, Holló u. 63/B. Ill/6.)
2./ Megállapítja, hogy Frankovics László (4400 Nyíregyháza, Thököly Imre u. 6.) ajánlata
a 2018. február 12. 12. órai határidő után, 2018. február 13. napján érkezett, ezért
érvénytelennek tekinti, nem bontja fel.
3./ Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott sorrend alapján a nyertes
ajánlattevővel a mellékelt megbízási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2018. február 14.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

11)

napirendi

pont:

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Előterjesztés Nyírbogdány helyi termelői piac
közbeszerzési eljárás lefolytatásához bírálóbizottság
megválasztásáról

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogya
napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság véleményezte. Felkérte
elnök urat ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor (képviselő úr): A Pénzügyi Bizottság 5 Igen szavazattal,
javasolja a határozatot a képviselő-testületnek elfogadásra.

egyhangúan

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a
határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssei jelezze. Ezt
követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat

és tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2018.(II.l4.)

határozata

"Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása" című TOP-1.1.3 .-15-SB 1-20 16-00029
építése közbeszerzési eljárásban közreműködő Bíráló Bizottság tagjainak megbízásáról
Képviselő-testület:
A "Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása" című TOP-1.1.3.-15-SBl-201600029 építés tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 27.§ (3) bekezdése, valamint az önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata alapján az alábbi bíráló bizottsági tagokat jelöli ki:
Név: Juhászné takács Éva köztisztviselő, pénzügyi szakértelem
Név: Sirnkovics Zoltán műszaki ellenőr Nyírber Kft. részéről, közbeszerzés tárgya
szerinti szakértelem
Név: Dr. Pálóczy András; közbeszerzési-jogi szakértelem, felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2018. február 14.
Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

12)

napirendi

pont:

Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzat
tulajdonában
lévő 929/17 helyrajzi szám alatt
található nem lakás céljára szolgáló ingatlan helyiség
bérbeadásáról

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogya
napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság véleményezte. Felkérte
elnök urat ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor (képviselő úr): A Pénzügyi Bizottság 5 Igen szavazattal,
javasolja a határozatot a képviselő-testületnek elfogadásra.

egyhangúan

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a
határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssei jelezze. Ezt
követően megállapította, hogy

70

a Képviselő-testület
6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat

és tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő- Testületének
3812018. (II. 14.) határozata

Önkormányzati helyiség bérbeadásáról
A Képviselő-testület:
1./ A Nyírbogdány Község Önkormányzata tulajdonában lévő 929/17 helyrajzi szám alatt
lévő nem lakás céljára szolgáló ingatlan bérbe adásáról döntött Márczi Mariann (4511
Nyírbogdány Sport köz 2/D.) részére.
2./ Az üzlethelyiség bérleti díját havi bruttó 25.000.- Ft összegben határozza meg.
3./ Felhatalmazza a polgármestert
intézkedés megtételére.

az üzlethelyiség

kiadásával kapcsolatos

valamennyi

Nyírbogdány, 2018. február 14.
Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

13)

napirendi

pont:

Előterjesztés 3827 jelű Nyíregyháza - Dombrád Kékcse összekötő út 0+500 - 12+170 km sz. közötti
szakasza felújításáról

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a
határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssei jelezze. Ezt
követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal, ellenszavazat
egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

és tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő- Testületének
39/2018. (II. 14.) határozata
3827 jelű Nyíregyháza - Dombrád - Kékcse összekötő út 0+500 12+170 kmsz. közőtti szakasza felújításához szükséges nyilatkozattételről
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A Képviselő-Testület:
1./ A mellékelt tervrészleteket megismerte a 3827 jelű Nyíregyháza - Dombrád - Kékcse
összekötő út 0+500 - 12+ 170 kmsz. közötti szakasza felújításáról.
2./ Nyírbogdány területét érintő tervezett kialakítással egyetértenek
3./ A 0+887 km sz-ben baloldalon lévő buszmegálló kialakítással egyetért, az itt található
elektromos oszlop áthelyezését vállalni nem tudja.
Nyírbogdány, 2018. február 14.
Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

14)

napirendi

pont: Előterjesztés Nyírbogdány Községi Tűzoltó Egyesület
2017. évi beszámolójáról

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogya
napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság véleményezte. Felkérte
elnök urat ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor (képviselő úr): A Pénzügyi Bizottság 5 Igen szavazattal,
javasolja a határozatot a képviselő-testületnek elfogadásra.

egyhangúan

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a
határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemelésseljelezze.
Ezt
követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat

és

tartózkodás

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő- Testületének
4012018. (II.14.) határozata
A Nyírbogdány Községi Tűzoltó Egyesület 2017. évi beszámolójáról
A Képviselő-testület:
A Nyírbogdány Községi Tűzoltó Egyesület 2017. évi beszámolóját elfogadta.
Nyírbogdány, 2018. február 14.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk
jegyző
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nélkül,

15)

napirendi

pont:

Előterjesztés a polgármester 2018. évi
szabadságának ütemezéséről

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a
határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssei jelezze. Ezt
követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal,
ellenszavazat
egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

és

tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő- Testületének
41/2018. (II. 14.) határozata
Balogh Tibor Zoltán polgármester 20 18.évi a szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

A Képviselő-Testület
Balogh Tibor Zoltán polgármester
hagyjajóvá:

2018.évi szabadság ütemtervét

az alábbiak szerint

Hónap

tól-ig

napok száma

január

-

-

február

19-23

5

március

5-8

4

április

3-5

3

maj us

7-10

4

június

4-7,25-28

8

július

2-6,9-12, 17-20,23-26

17

augusztus

1-3,21-24

7

szeptember

3-6

4

október

1-4

4

november

6-8

3

december

27-31

4

,.

Nyírbogdány, 2018. február 14.

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester
73

16)

napirendi

pont: Nyírbogdány község Szabályozási tervének és a Helyi
Építési Szabályzat módosításának a
kezdeményezéséről

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogya
napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság véleményezte. Felkérte
elnök urat ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor (képviselő úr): A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal,
javasolja a határozatot a képviselő-testületnek elfogadásra.

egyhangúan

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a
határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelerneléssel jelezze. Ezt
követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat

és

tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

a településrendezési

42/2018. (II. 14.) határozata
terv és helyi építési szabályzat módosításáról

A képviselő-testület:
1./ Szabó Antalné, 4511. Nyírbogdány Petőfi u. 22. szám alatti lakos kérelmét
megtárgyalta és az abban foglaltak indokokkal egyetértve kijelenti, hogya hatályos HÉSZ
szerint Nyírbogdány belterületén a Petőfi u. 22. szám alatti szélesítését és a Vasvári Pál
utcát Szabadság utcával összekötni tervezett új névtelen utca megépítését (mellékletben
meghatározott tervrajz szerint) felülbírálja, és azok törlésére vonatkozó módosítását
határozza el.
2./ az 1. pontban elrendelt módosítás szerint, törölni kívánja a Petőfi u. 22 szám alatti
útszélesítést és az új összekötő utca megépítésének tervét.
3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a legközelebbi településrendezési eszközök
módosításának előkészítése során a Helyi Építési Szabályzat 1. pont szerinti módosító
rendelkezéseit vegye figyelembe és azzal együtt terjessze a képviselő-testület elő
jóváhagyás végett.
Nyírbogdány, 2018. február 14.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző
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A határozatról értesül:
1./ Szabó Antalné, 4511. Nyírbogdány Petőfi u. 22. szám alatti lakos
2./ Önkormányzati főépítész-helyben
3./ Irattár

17)

napirendi pont: Egyebek

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy az egyebek napirendi
ponton belül van-e kérdés, bejelentés? Javasolja a Lónyai melletti úthoz táblák
kihelyezését. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel ajavaslattal
kapcsolatosan?
Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a
javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. Ezt követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület
6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat

és

tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
43/2018. (11.14.) határozata
Önkormányzati tulajdonban lévő út lezárásáról
A Képviselő-Testület:

1./ Az önkormányzat tulajdonában lévő, Lónyai főcsatorna melletti 0230 hrsz.-ú utca
ideiglenes lezárását határozta el az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében.
2./ Az út ideiglenes lezárásához betonoszlopok és táblák elhelyezését határozta el.
3./ Felhatalmazza
végrehajtására.

a

polgármestert

a 1.1 és 2./ pontban

meghatározott

feladatok

Nyírbogdány, 2018. február 14.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Mivel nem volt további kérdés, a nyilvános ülést 15 óra 45 perckor bezárta.
K.m.f.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

