Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 22.
napján a Művelődési Ház tanácstermében (4511Nyírbogdány, Fő u. 8.) megtartott
nyilvános üléséről készült
Jegyzőkönyve:
Határozatai: 119/2019. (VIII.12.) – 124/2019. (VIII.12.)
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
Előterjesztő: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásos előterjesztés alapján)
2. Előterjesztés az AQUA-TRADE & Consulting Kft. kérelméről
Előterjesztő: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásos előterjesztés alapján)
3. Előterjesztés „Magyar Falu” pályázatokhoz szükséges intézkedések
előkészítésésről, és azokhoz kapcsolódó döntések meghozataláról
Előterjesztő: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásos előterjesztés alapján)
4. Előterjesztés a Vizíközmű fejlesztéssel kapcsolatos tervezési kötelezettségekről
Előterjesztő: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásos előterjesztés alapján)
5. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és a nemzetiségi
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
(írásos előterjesztés alapján)
6./Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének -a Művelődési
Ház tanácstermében (4511 Nyírbogdány, Fő u. 8.) – 2019. augusztus 22.
napján de. 09 óra 21 perckor megtartott nyilvános üléséről

Az ülésen jelen vannak:

Balogh Tibor Zoltán polgármester
Buzák Zsolt képviselő
Donkáné Szitár Emese képviselő
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
Lisovszki Tamás képviselő
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Támba Borbála képviselő
Terdik Tibor képviselő
Az ülésen megjelentek:
Dr. Mátyás B. Szabolcs - jegyző
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és az
ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 fővel megjelent, azaz határozatképes.
Napirendként javasolta megtárgyalni a meghívóban kiküldött napirendi pontok
megtárgyalását, kérte, hogy még egy napirendi pont legyen
7./ Az Önkormányzati földutakkal, fakitermeléssel kapcsolatos határozat hozatala
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi napirendi pontok tárgyalja meg:
NAPIREND
1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintő
fontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri beszámolóról
Előterjesztő: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásos előterjesztés alapján)
2. Előterjesztés az AQUA-TRADE & Consulting Kft. kérelméről
Előterjesztő: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásos előterjesztés alapján)
3. Előterjesztés „Magyar Falu” pályázatokhoz szükséges intézkedések
előkészítésésről, és azokhoz kapcsolódó döntések meghozataláról
Előterjesztő: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásos előterjesztés alapján)
4. Előterjesztés a Vizíközmű fejlesztéssel kapcsolatos tervezési kötelezettségekről
Előterjesztő: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásos előterjesztés alapján)
5. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és a nemzetiségi
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
(írásos előterjesztés alapján)
6. Az Önkormányzati földutakkal, fakitermeléssel
hozatala
Előterjesztő: Balogh Tibor Zoltán polgármester
7. Egyebek
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kapcsolatos

határozat

1.) napirendi pont: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét
érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri
beszámolóról
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot.
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Kérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e még
valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt,
szavazásra tette fel a napirendet. A szavazást követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavaztat és tartózkodás nélkül
egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
119/2019. (VIII.22.) 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.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Buzák Zsolt: a 3. ponttal kapcsolatban lenne kérdésem, hogy mennyi a beszerzési határidő
a bútorokra stb.
Dr. Mátyás B. Szabolcs (jegyző): 9-10 hét talán.
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): szeptember vége.
Buzák Zsolt: az 5.ponttal kapcsolatban, kiszolgáló helységek, konyha, mi van az
egyeztetéssel?
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megegyeztek a Baptistákkal, nyári étkezésnél is
a Nyírkonyha Kft. főzött.
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Buzák Zsolt: 6. ponttal, ravatalozóval kapcsolatban felelősségre vonással mi lesz?
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Októberben az új képviselő testület és
polgármester döntsön.
2.) napirendi pont: Előterjesztés az AQUA-TRADE & Consulting Kft. kérelméről
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a
napirendet Pénzügyi Bizottság véleményezte. Felkérte elnök urat, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor (képviselő úr):Elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képviselőtestület részére az AQUA-TRADE & Consulting Kft. kérelmének elfogadását.
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Kérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e még
valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt,
szavazásra tette fel a napirendet. A szavazást követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavaztat és tartózkodás nélkül
egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
120/2019. (VIII.22.) határozata
AQUA-TRADE & Consulting Kft. kérelméről
Képviselő-testület:
1./ Az AQUA-TRADE & Consulting Kft. kérelemét megtárgyalta és hozzájárul, hogy
munkagépiek tárolására az önkormányzat tulajdonában lévő Nyírbogdány Kőrösi Cs. S. u.
3-4. sz. alatti ingatlant (GESZ) 2019. november 30-ig díjmentesen használhassák.
2./ tájékoztatja az AQUA-TRADE & Consulting Kft-t, hogy a határozat 1./ pontjában
meghatározott ingatlan nem őrzött, ezért a munkagépek tárolása saját felelősségükre
történhet.
3./ a díjfizetés helyett pedig egyéb tereprendezési feladatokat és csapadékvíz elvezető árok
rendbetételét határozza meg, egyeztetettek szerint.
4./Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
3.) napirendi pont: Előterjesztés „Magyar Falu” pályázatokhoz szükséges
intézkedések előkészítésésről, és azokhoz kapcsolódó döntések meghozataláról
4

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a
napirendet Pénzügyi Bizottság véleményezte. Felkérte elnök urat, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor (képviselő úr):Elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képviselőtestület részére.
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Kérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e még
valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt,
szavazásra tette fel a napirendet. A szavazást követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavaztat és tartózkodás nélkül
egyhangúan az alábbi rendeletet fogadta el:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
121/2019. (VIII.22.) határozata
„Magyar Falu” pályázatokhoz szükséges intézkedések előkészítéséről, és azokhoz
kapcsolódó döntések meghozataláról
Képviselő-testület:
1./ megismerte a „Magyar Falu” program pályázati lehetőségeit és feltételeit.
2./ az alábbi fontossági sorrend szerint határozza el a pályázatok benyújtását.
Projekt megnevezés
Tárgya
1. Járdaépítés, felújítás
( Kéki utca)

Járdák felújítása, új járdák építése

2. Útfelújítás ( Kőrösi Csoma
Sándor u.)

Utak felújítása, korszerűsítése,
kerékpárút kialakítása

3. Temetőfejlesztés
4. Falu- és tanyagondnoki
szolgálat támogatása
5. Eszközfejlesztés belterületi
közterületek karbantartására
6. Polgármesteri hivatal
felújítása (fűtés korszerűsítés)

I. – új ravatalozó építése, meglévő
bővítése, felújítása
Új gépjárművek beszerzése, régi
járművek lecserélése
Erőgépek, munkagépek, ágaprító
gépek, kisebb eszközök
beszerzése
Külső és belső felújítás, átépítés,
bővítés, korszerűsítés, megújuló
energia használat

3./ megrendeli a SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft-től (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér
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4.) a 2./ pontban meghatározott projektek felhívásaira benyújtandó támogatási kérelmek
elkészítését, a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok, mellékletek összegyűjtését, igény
szerinti kitöltését, előkészítését és ezen adatok az elektronikus pályázati rendszerben való
rögzítését, valamint a támogatási kérelmek benyújtását 100.000,-Ft/projekt összegért.
4./ Felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban meghatározott szerződés és a pályázatokhoz
szükséges dokumentációk aláírására, nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
4.) napirendi pont: Előterjesztés a Vizíközmű fejlesztéssel kapcsolatos tervezési
kötelezettségekről
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a
napirendet Pénzügyi Bizottság véleményezte. Felkérte elnök urat, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor (képviselő úr):Elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képviselőtestület részére.
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Kérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e még
valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt,
szavazásra tette fel a napirendet. A szavazást követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavaztat és tartózkodás nélkül
egyhangúan az alábbi rendeletet fogadta el:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
122/2019. (VIII.22.) határozata
Vizíközmű fejlesztéssel kapcsolatos tervezési kötelezettségekről
Képviselő-testület:
1./A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv., valamint a hozzá kapcsolódó
egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt Gördülő Fejlesztési Terv 20202034 évekre szóló felújítási és pótlási tervét megtárgyalta és az abban foglaltakat
elfogadja.
2./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert, hogy az 1. pontban
meghatározottakhoz szükséges nyilatkozatot az önkormányzat nevében megtegye, és
aláírásával ellássa.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
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5.) napirendi pont: Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és a
nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Dr. Mátyás B. Szabolcs (Jegyző úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, sokan
elköltöztek, sokan nem vállalták a korábbi tagokból.
Buzák Zsolt (képviselő úr):kérdezte, hogy meddig lehet jelölni delegáltat?
Dr. Mátyás B. Szabolcs (Jegyző úr): Október 6-ig.
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Kérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e még
valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt,
szavazásra tette fel a napirendet. A szavazást követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavaztat és tartózkodás nélkül
egyhangúan az alábbi rendeletet fogadta el:
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
123/2019. (VIII.22.) határozata
Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
A Képviselő-testület:
Helyi Választási Bizottság
tagjainak:
Prekup Zsolt (4511 Nyírbogdány Dózsa Gy. u. 10.)
Szilágyiné Sinka Zsuzsanna (4511 Nyírbogdány Ady E. u.
10.)
Pásztor Béla (4511 Nyírbogdány Kéki u. 92.)
póttagjának:
Tóth Edit (4511 Nyírbogdány Fő u. 29.)
Nagyné Lovas Csilla (4511 Nyírbogdány Fő u. 41.)
Nemzetiségi Önkormányzat Szavazat számláláshoz szükséges Számláló Bizottsági tagok:
tagjának:
Zilahi Tamásné (4511 Nyírbogdány Kőrösi Cs. S. u. 88.)
Lakatos Pál (4511 Nyírbogdány Petőfi u. 4.)
Sipos Zsuzsanna (4511 Nyírbogdány Kossuth u. 81.)
Juhász Péter
Jónásné Nagy Szilvia (4511 Nyírbogdány Táncsics u. 16.)
póttagjának:
Sipos Imre (4511 Nyírbogdány Vasvári Pál u. 47.)
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6.) napirendi pont: Előterjesztés a
fakitermeléssel kapcsolatos tájékoztató

mezőgazdasági

földutakat

érintő

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a
napirendet Pénzügyi Bizottság véleményezte. Felkérte elnök urat, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor (képviselő úr):Elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képviselőtestület részére.
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Kérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e még
valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt,
szavazásra tette fel a napirendet. A szavazást követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavaztat és tartózkodás nélkül
egyhangúan az alábbi rendeletet fogadta el:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
124/2019. (VIII.22.) határozata
Mezőgazdasági földutakat érintő fakitermeléssel kapcsolatos tájékoztatásról
Képviselő-testület:
az Aktuál Útépítő Kft. tájékoztatását megtárgyalta és az abban foglaltakat, tudomásul vette,
mely szerint a 054-055. hrsz-ú utak esetében a hivatalos térkép szerinti út kitűzése során az
út nyomvonalába eső fákat, a Nyírerdővel törtét egyeztetésnek megfelelően saját költségen
kitermeli és azt a munka ellenértékeként saját maga értékesíti és a fakitermeléssel
kapcsolatosan pótmunka igényt nem terjeszt elő.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Kérdezte, hogy van-e kérdése, hozzászólása
valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban?
Mivel nem volt további kérdés, hozzászólás, a nyilvános ülést 10 óra 02 perckor bezárta.
K.m.f.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

8

