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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 30.-i
közmeghallgatásáról
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Támba Borbála
Lisovszki Tamás
Szitár Emese
Terdik Tibor
Buzák Zsolt képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
30 fő állampolgár
Jegyzőkönyvvezető:
Kopják Bettina köztisztviselő
Balogh Tibor polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a közmeghallgatáson megjelent
lakosokat. Megállapította, hogy a közmeghallgatás ülése határozatképes mivel a 7 fő testületi
tagból 6 fő jelen van. Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását,
valamint 1, a meghívóban nem szereplő napirend megtárgyalását.
1./ Előterjesztés Bogdány Petrol Kft. (4511 Nyírbogdány Gyártelep 929/1.) biztonsági
elemzésének megvitatására
Előadó: Tóth Róbert Bogdány Petrol Kft képviseletében
A képviselő-testület a napirend megtárgyalását 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
2./ Tájékoztató Nyírbogdány Község Önkormányzat 2016. évben végzett tevékenységéről és a
2017. évi elképzelésekről.
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását 6 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés Bogdány Petrol Kft. (4511 Nyírbogdány Gyártelep 929/1.)
biztonsági elemzésének megvitatására
Előadó: Tóth Róbert Bogdány Petrol Kft képviseletében
Tóth Róbert:
Jogszabályváltozás történt. A 219/2011 Korm. rendelet alapján első küszöbű veszélyességi
kategóriába kerültünk. Kell ehhez egy közmeghallgatás, hogy tájékoztassuk a lakosságot.
Annyi a lényeg, hogy környezetre veszélyes anyagok is felhasználásra kerülnek. A cég
elkészítette a belső biztonsági tervet, hogy eleget tegyen a jogszabályi előírásnak. Kétféle ISO
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rendszer auditálását is elvégeztük a legmagasabb szinten. Ha kérdése van valakinek, várom
szívesen.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Kérdés van-e? A tájékoztatás megtörtént.
Napirend (2. tsp.):
Tájékoztató Nyírbogdány Község Önkormányzat 2016. évben végzett
tevékenységéről és a 2017. évi elképzelésekről.
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elnézést kérek a székekért, nem volt eszemben, hogy hozassunk ki a művelődési házból
székeket. Ha megengedik, ülve mondom el a beszámolót. Tájékoztatom a megjelenteket, hogy
a közmeghallgatásról hang- és videó felvétel is készül. A beszámolót követően közérdekű
kérdéseket tehetnek fel, amelyre a közmeghallgatás végén, vagy 15 napon belül írásban
válaszolok. A képviselő- testület 2016. évben eddig 20 alkalommal ülésezett, 10 helyi
rendeletet és 158 határozatot alkotott. Nyírbogdányban második ízben valósul meg az
igazgatási szünet elrendelése.
A képviselő-testület a költségvetés megalkotásakor döntött az éves fejlesztésekről, célok
rangsorolásáról az alábbiak szerint: urnafal építése a községi temetőben.
A kerékpárút pályázat a település és a gyártelep között sajnos nem valósult meg. A megyei
önkormányzat készítette el a pályázatot és hiányosan lett beadva.
Új telephely kialakítását terveztük infrastruktúra kiépítésével. A településen elég komoly
járműpark van, eszközeink, amelyeket mindenképpen fedett helyen kellene tárolni.
Javasoltam, hogy az ipari parkban egy 1 hektáros területet kerítsünk be és ott kerüljön
megépítésre egy telephely.
A Kőrösi u. 2. szám alatti ingatlant megvásárolta az önkormányzat. A polgárőr egyesület és az
önkéntes tűzoltó egyesület kapott 1-1 iroda és garázs használatát határozatlan időre. Sajnos a
Bakó-féle ingatlan megvásárlását nem támogatta a testület, oda parkolót akartunk kialakítani.
A volt GESZ épület rekonstrukcióját célul tűztük ki, sajnos erre nem volt pályázati lehetőség
idén. Pályázati lehetőséget várunk, ha nincs akkor, önerőből is lehetne, ha két év alatt is, mert
most van az önkormányzatnak bevétele.
A községi piactér kialakítására pályázat lett beadva. Ez a Kéki utcán lenne a volt tejbolt
résznél. Terveztük a Kossuth utcán lévő buszmegálló környékén a csapadékvíz elvezetését,
járdák rendbetételét, a településen az utcák mart aszfalttal való ellátását. Az elkerülő út
javítása megtörtént. Tűzoltó szertár felújítására nem volt pályázat. Együttműködési
megállapodást kötöttünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal. A
polgármester ellen hűtlen kezelés bűntette miatt eljárás folyik. Május 1-i rendezvényre a
Képviselő-testület 500.000.-Ft-ot biztosított. Döntött a Képviselő-testület a GESZ épületnél a
távközlési fém torony eladásáról. A gyártelepi temető harangláb munkálatai befejeződtek. A
Képviselő-testület döntött a Fő u. 4. sz. alatt jegyzői szolgálati lakás felújításáról. Aktuális
községgazdálkodási feladatok, temetőben szerszámtartók kihelyezése, ennek őrzésére kamerát
szereltek fel. Virágos Magyarországért mozgalom eredményeképpen oklevelet kaptunk, a
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segítséget Sinka Zoltánnak köszönhetjük. Felállításra került a község főterén a karácsonyfa,
Adventi koszorú, idén Tóth József ajánlotta fel a fát, Fegyver Tamás segítségünkre volt,
Orosz István a gépet biztosította, a két karbantartó közreműködött és közfoglalkoztatottak
díszítették. A Képviselő-testület döntött az egyházak és civil szervezetek támogatásáról, ha
nyer a pályázatuk 5 millió forint támogatást kapnak az önkormányzattól.
2016. évben Nyírbogdány Község Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal között létrejött hatósági szerződés alapján 51 fő
közfoglalkoztatott dolgozik, ebből 16 fő száraztésztagyártó képzésen, 2 fő közfoglalkoztatási
szervező képzésen vett részt. A programok keretén belül munka-és védőruházat, valamint kis
értékű tárgyi eszközök kerültek megvásárlásra.
A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való részvételhez pályázatot
nyújtottunk be, ha nyer a pályázat 2 db C típusú sportpark kerül megépítésre, az egyik a
gyártelepen a másik, pedig a faluban.
2017. január 01-től az ASP rendszer bevezetésre kerül, az önkormányzat ennek kiépítésére 6
millió forint támogatást nyert.
Vártuk volna Angyalosy Zsoltot, hogy mondja el a népkonyháról a tájékoztatást, ha nem jön
meg, én mondom el, amit tegnap mondott.
Ha kérdés van, várom.
Lőkös Béláné:
Ünnep előtt meghalt édesapám, 2 ravatalozó mellett Kemecsére kellett vinni. A hangtechnika
olyan, mintha 100 éves lenne, a kukából jobbat húzok elő. Szóltam a temetőgondnoknak,
hogy vegye hangosabbra, de mondta, hogy gerjed. Megbecstelenítette édesapám búcsúztatását
a község, nem tudom ki a hibás.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Más kérdés? Majd egyben válaszolok a kérdésekre.
Arga Istvánné:
A Nyárfa utcán mart aszfalt van, végleges valamikor lesz rajta? Hallottam a járdaépítésről.
Felénk mi a cél? Foldozni nem lehet szerintem. Érdemes lenne még most megcsinálni, míg jó
állapotban van. Mi volt az indok arra, hogy a futókörhöz nem járultak hozzá?
Sinka Zoltán:
Az urnafal miért nem készült el november 1.-re? Miért kérik a képviselő-testület
feloszlatását?
Székely Gáborné:
Nem tudtatok alpolgármestert választani sokáig, hogy tudtok így együtt dolgozni? Ha nem
kapnátok érte pénzt, nem lenne ennyi vita. A fúrott kútra vonatkozik-e a rendelet, hogy be kell
jelenteni? Fent a dombon közvilágítás? Társasházban való kutyatartásnak milyen szabályai
vannak?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
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A vállalkozót terheli a felelősség. Senkinek nem mondtam, hogy nem jó a hűtő, senki nem
kérdezett meg. Két hét hűtés kellett volna, de 5 napon belül el kellett volna temetni, hacsak
nem kell boncolni. Felhívott Takács lánya, két hét hűtésért nem tudunk felelősséget vállalni.
Hétvégén is szoktam a temetőgondnokkal beszélni és mindig elérem. A vállalkozó 2500 Ft-ért
hűti egy napig, le van számlázva. Az önkormányzatnak van koszorú tartója, amit 4000 Ft-ért
számláz ki a vállalkozó, holott nem kellene. Van 2d padló is, annak a használatáért 8000 Ft-ot
számol fel, és az is van nekünk. A hangosító berendezést szakember megnézte.
Lőkös Béláné:
A szakember adja vissza a szakmáját. A temetőgondnok egy hazug ember. Azt mondta, hogy
csak az utolsó két percben nem ment. A hangszóró egy kihúzható antennás vacak. Az
önkormányzat a tulajdonos, neki kell vállalni a felelősséget. Felháborít, hogy 2 ravatalozó
mellett nem vállalták. Miért hazudott volna a vállalkozó?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Félreértés történt, engem nem kerestek meg ez ügyben.
Lőkös Béláné:
Tett édesapám ezért a településért eleget és ingyen. Te láttad a magnót? Nagyon használt, 500
Ft-ért különbet lehet venni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Használtat vettünk, Demjén Gábor üzemelte be. 2 hangfal van, erősítő és magnó.
Lőkös Béláné:
Egy hangfal van csak.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A szolgáltatásért a vállalkozónak fizet mindenki. Egy vállalkozónak nem csak a ravatalozás a
dolga, bármikor bármi elromolhat. Neki kell ellenőrizni, ha nem működik, hozni kell másikat.
Nyárfa utcán a járdát nem tudom, hogy lehetne megoldani, testület dönthet benne.
Arga Istvánné:
Bitumenes rétegről volt szó, már csak az kellene rá.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ha lesz pályázat, meg les csinálva, ahhoz képest amilyen volt, sokkal jobb.
Arga Istvánné:
Mi csak azt szeretnénk, ami máshol is van.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Erre most ígéretet nem tudok tenni. A futókört 3-4 ellenében nem szavazták meg. A pályázati
kiírás közben megváltozott, 50% önerő kellett hozzá, ezt a képviselő-testület nem akarta. Még
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500 ezer forint önrészt se akartak megadni, az esélyt se adták meg. Ez az összeg nem viselte
volna meg az önkormányzatot. 103 millió forint van az önkormányzat számláján, a testület
tud ebben dönteni.
Arga Istvánné:
Ebből jutna az útra.
Molnár Lászlóné:
A tiszteletdíjról miért nem mondanak le a képviselők, vagy miért nem oszlatják fel magukat?
Nem vettem észre nagy fejlesztést. A futókör nagyon fontos lett volna. Hányan vállalnák ezt
el ingyen? Mindenkinek van más jövedelme emellett.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az urnafal kiviteli terve elkészült, költségbecslésnél kiderült, hogy más anyagok kellenek,
legyen világítás vagy nem, ezek miatt húzódik a beruházás. Két hely van, amibe lehet temetni,
nem tudom mi lesz, ha betelik. Egyre megszokottabb az urnás temetés. A képviselő-testület
feloszlatását hárman indítványoztuk. Nem olvasnám fel a törvényt. A választást követően hat
hónapig nem oszlathatja fel magát a testület. Késve hozunk döntéseket, választás után
alpolgármester választásra 2014. december 18.-án került sor képviselői bizalmatlanság miatt.
A testülettől építő jellegű kritikát nem kapunk. Az elkerülő út felújításával kapcsolatos
döntések elodázása. A testület nem szavazta meg a Bakó-féle ingatlan megvásárlását parkoló
kialakítására. A Sportpark pályázatban a futókört nem támogatták. Az SZMSZ folytonos
módosításával a polgármesteri munka hatékonyságát csökkentik. A rendezvényeket
elsorvasztják, például az idei május 1.-i rendezvényt és most a karácsonyi rendezvényt. A
Kőrösi u. 2 szám alatti ingatlan megvásárlása csak többszöri előterjesztés után valósult meg.
2002-2014 között a nehéz anyagi helyzet ellenére jó kapcsolat volt köztem és a képviselők
közt. Így lehetetlen dolgozni, csak védekezésre megy az energia, fejlesztés nem valósul meg.
Lőkös Béláné:
Youtube-on mikor lehet nézni a videókat?
Szentpéteri Szabolcs:
Eddig műszaki probléma miatt nem lehetett feltenni, de már fent van, lehet nézni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ha nincs többsége a polgármesternek, nem lehet haladni. Civil szervezeteket tudunk
támogatni, ha konkrétan meghatározzátok, mire kell a támogatás, a testület dönt ebben.
Székely Gáborné:
Földiék előtt nincs közvilágítás a Gyár utcán, nagyon veszélyes az ott, két egyedülálló
asszony is lakik ott.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
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Az E.On-nak megszűnt az alvállalkozója. Folyamatban van a karbantartási szerződés
megkötése. Úgy látom, hogy a szolgáltatóknak és a vállalkozóknak se érdeke a
szerződéskötés. Ha a lámpával van baj, a kivitelező kicseréli. Régen volt karbantartási
szerződés, havi bontásban fizettük.
Székely Gáborné:
Akkor mikor várható?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ha járnak erre megnézik, lecserélik ingyen.
Lőkös Béláné:
Hogy lehetett ezt megoldani? Miért kellett ezt így bevállalni? Akkor kellett volna szerződést
kötni.
Lisovszki Tamás:
Kinek kell szólni ha nem működik?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Senkinek nem tudunk.
Szentpéteri Szabolcs:
A fúrott kútra visszatérve: Világ életében bejelentés köteles volt. Pillanatnyilag ezeket a kis
teljesítményű kutakat 500m2-ig lehet használni. Hatályon kívül helyezték a jogszabályt. Több
száz méter mély kutakat kell bejelenteni és bevizsgálni. A kutya kérdés: A társasház sajátos
önkormányzatnak minősül, jó a kérdés. Az önkormányzatnak közvetlen ráhatása nincs,
megegyezés kérdése. Ha zavaró, akkor lehet vizsgálni, de az önkormányzati rendelet a
nagyobb dolgokat szabályozza. Hatósági jellegű utat tudok erre javasolni.
Lőkös Béláné:
Ezért ki a felelős, hogy nincs karbantartásra szerződés?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Biztos a polgármester. Ezzel a lámpacserével már 1 milliót spóroltunk meg.
Terdik Tibor:
Van erre garancia? Szeretnénk érvényesíteni akkor.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
1 év.
Terdik Tibor:
Rendbe kell tenni az egészet.
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Székely Gáborné:
Képviselők, a sok támadás után nem akartok mondani valamit?
Tolnai József:
1-1 képviselőt jelölnék ki valamilyen feladatra, hogy addig menjen, míg el nem éri.
Molnár Lászlóné:
Iskola tetőszerkezet javítása hogy áll?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Holnap lesz testületi ülés.
Lőkös Béláné:
A zöldhulladékot jó lenne, ha elvinnék.
Szitár Emese:
Volt meghirdetve, zsákokat is hoztunk, a képviselő-testület döntött ebben, csak ezt a faluban
nem hirdették ki.
Lőkös Béláné:
A kukázókat is meg kellene fogni, mindig szétszedik a kirakott kukát.
Demjén Gábor:
Miért nem tetszik szólni neki? Nálam egyszer próbálták meg.
Székely Gáborné:
Nem hallottunk a közkonyháról.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Zsolti nem ért ide. Holnaptól indul, egytálételt osztanak, 450 főre van biztosítva, míg a
jogszabály lehetőséget ad rá. 13 órától 16 óráig van nyitva. Teljesen ingyenes, anonim.
Tolnai József:
Ez valami sumák dolog. Még ha kérnek repetát, akkor is adnak. Ha Tolnai bácsi kétszer akar
enni, akkor kétszer adnak. El is lehet vinni?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ez nem új keletű. Miskolc felé már egy éve működik. Itt a megyében 3-4 hónapja kezdődött.
A normatíva december 1.-től szól. Ennek megy a híre, tudnak az emberek róla. Ételesben is el
lehet vinni.
Lőkös Béláné:
Képviselőknek fogadóórájuk van? Nem lehet elérni őket. Telefonszámuk sincs. Ez a telefonos
rendszer se jó.
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Szentpéteri Szabolcs:
Feltesszük a honlapra.
Lőkös Béláné:
Ügyfélfogadás sincs, anyakönyvvezető sincs, ha megkérdezek egy másik ügyintézőt, meg se
tudja mondani, mikor lesz.
Sinka József:
Van úgy, hogy mi se tudjuk elérni Polgármester Urat, mert esetleg olyan helyen van, hogy
nem tudja felvenni a telefont, de mindig visszahív.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Mindenkit visszahívok. Aki rejtettről hív, nem tudom visszahívni.
Sinka Zoltán:
Borikát kérdezem, miért nemleges a legtöbb szavazata, mi alapján dönt?
Támba Borbála:
Mindenkinek igyekszem segíteni. Az urnafal például 20 millió forintos beruházás,
szükségünk van nekünk erre?
Szitár Emese:
A lehető legdrágább dolgokkal.
Sinka Zoltán:
Hány férőhelyes?
Támba Borbála:
98 férőhelyes, ez közpénz, soknak tartottam, de találtunk rá alternatívát. A futókör egy 16
milliós beruházás, szerintem ez sok, olyan sok futó embert nem láttam még. Sokkal több
fontosabb dolog van, amit meg kellene oldani. El van öregedve a lakosság. Jobb utak, járdák
kellenek szerintem. Fontossági sorrendet állítottam fel magamban. Lesz 5 év múlva biztos
futókörre még pályázat.
Lőkös Béláné:
A gyártelepen puritán az urnafal, a faluba miért kell csilli-villi?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Hozott követ meg látványtervet. A díszkivilágítás bruttó 300 ezer forint. Mindenszentekkor jó
lenne, az emberek nem vaklálnának. A helyi építési szabályzat szerint földrengésállónak kell
lennie.
Terdik Tibor:
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Először sokalltuk, felvetettük, hogy az építészeti funkción kívül, valamit nem lehetne
olcsóbbra venni? Mondta, hogy lehet, csak akkor a jellegét elveszti. Mi csak ezeken
változtattunk.
Lőkös Béláné:
Ez volt a legolcsóbb?
Terdik Tibor:
Nincs kiírva közbeszerzés. Majd akkor derül ki, lehet az egyik 9 millió lesz, a másik 15. A
gyártelepi urnafal a falusi mintájára készült el.
Lőkös Béláné:
Csak a mérete nem a mintájára készült. A gyártelepre jó ez is.
Terdik Tibor:
Kiforgatod Erika.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Senki nem vetette fel, hogy el van nyomva a gyártelep, a falu fejlődik. Csak mindig 1-2 ember
mondja évek óta. Maradt a bentiben minden, de a térkő egy olcsóbb lesz. Ezt nem két évre
tervezzük. Maximum 500-600 ezer forint különbség lenne. Ez három generációnak lenne jó,
nem csak most. Régen többen mondták nekünk, hogy minek ez az urnafal, most meg már
majdnem betelt. Lehet a gyártelepi kisebb, de máshol is úgy van, hogy van kisebb is, nagyobb
is. Ez nem pénzherdálás, hosszú időre szól, erre nem kell költeni majd sokáig. A tervező
elmondta, hogy a szerkezeten nem lehet változtatni. Hogy marasztaljuk a fiatalokat, ha nincs
megfelelő iskola, intézmények? 2 jó hírrel tartozok. Az ipari parkban konzervüzem
létesítésére jelentkezett be egy vállalkozó, 1 milliárd forintos beruházás lenne. Holnapi
testületi ülésre fog jönni egy szlovák vállalkozó, napelem parkot akar telepíteni ide az ipari
parkba. Saját beruházás lenne, nem pályázat útján. Az E.On engedélyétől függ, mikor
csatlakozhat rá. Holnap dől el, hogy bérbe adjuk, vagy eladjuk neki a területet?
Lőkös Béláné:
Van ennek haszna?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az iparűzési adót ide fogja fizetni. A területet karban kell tartani, takarítani, 3-4 embert
foglalkoztat. A konzervüzem 50 főt fog foglalkoztatni egész évben. A svéd tulajdonos pedig a
műanyag üzemet szeretné bővíteni.
Buzák Zsolt:
Az urnafallal kapcsolatban kaptunk egy látványtervet, ami az elképzelésnek megfelel. Ez a
mostani olyan már, ami elfogadható. Kértünk árazott és árazatlan költségvetést, amikor ezt
megnéztük, akkor esett le az állam, hogy a szegélykőből egy méter 15000 forint. Bele volt
téve a kavics szállítás Budapestről, holott lehetne Nyékládházáról is. A térkő is olcsóbb lett.
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Ezért tartunk most itt. A képviselő-testület nem hátráltatta ezt. Erika dolga sajnálatos.
Takácsot meg kell nyilatkoztatni, hogy hogy volt ez. A képviselő-testület a műszaki állapotra
vonatkozóan nem verte a fogához a garast, csak ugyanolyanból néztünk olcsóbbat. A
hangtechnikát nem tudom, hogy fordulhatott elő, ilyen kérés nem volt, de a képviselő-testület
belement volna. A képviselő-testületnek volt határozata, hogy a fény-és hangtechnikát mérjük
fel. Nem volt felkérve senki. Gabikám itt ülsz velem szemben, téged alkalmasnak talállak.
Demjén Gábor:
Ha megkérnek. Néma gyermeknek anyja sem érti szavát. A hangtechnika tökéletes, én
üzemeltem be.
Lőkös Béláné:
Az hol van akkor?
Demjén Gábor:
Profi hangtechnika van ott, kör alakú, új.
Lőkös Béláné:
Ez egy százéves, a kukából szebbet veszek elő.
Demjén Gábor:
Tamással együtt bontottuk ki.
Lisovszki Tamás:
Tényleg új volt.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Holnap megnézzük, úgy is megy a testület megnézni a haranglábat. Veszünk újat, ha nem jó.
Lőkös Béláné:
Adok pénzt, ha kell.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Nem erről van szó.
Buzák Zsolt:
Legyen a testületben a tagoknak is dolguk, le kell írni, ki kell jelenteni. A futókörnél a
pályázati kiírás nem az volt, mint amit testületire behoztak. Le volt járva, mi néztük meg. Az
eredeti kiírás sztornó, a változtatotthoz kellett 50% önerő. Hiába van 20 %, ha úgyse elég.
Akkor miről beszélünk? Nem volt hozzá iratanyag. Ha az rossz, hogy tudunk jól dönteni?
Eltúlzott az összeg a futókörért. abból lehetne út, járda, a futókört nem használják olyan
sokan.
Molnár Lászlóné:
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180 gyerek nem számít?
Lisovszki Tamás:
Tudja valaki milyen futókör? Ez egy 50 cm széles csík lett volna gumiból. Ez ennyi lett volna.
Rendezvényeknél tönkremegy, mert gépek, lovak, minden jár arra.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
50 ezer forintot nem ajánlottatok fel. Az esélyt se adtátok meg neki.
Mitróné Lisovszki Tímea:
Pályázatok írásával foglalkozok, ez nem így megy, ez már a formai dolgoknál kiesik.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Hogy tudjuk itt tartani a lakosokat?
Buzák Zsolt:
Az állagát 5 évig meg kell óvni, ez a pályázati kiírás. Vannak helyek, ahol van egy gondnok,
körbekerítik és 5 évig se ki se be. A képviselő-testület feloszlatása: meg vannak a témák,
tárgyalnánk és a polgármester egyszer csak feláll és elmegy.
Szitár Emese:
A január 07.-i testületi ülést hagyta el így, hogy neki más dolga van.
Buzák Zsolt:
Mit nem tesz meg a képviselő-testület a fejlesztésért? Van egy költségvetés, úgy nehéz
pályázni, ha nincs betervezve. Ha nincs piac pályázat, attól még legyen buszmegálló.
Hajzerné Oláh Ildikó:
A piac pályázat 100%-os támogatottságú.
Buzák Zsolt:
Reggel 10-15 percig van csak forgalom, tovább nincs, ahhoz, hogy a Bakó-féle ingatlanból
parkolót csináljunk, sok költség lenne. Ebből inkább legyen járda, út. A focipálya felé lehetne
a parkolót kialakítani.
Molnár Lászlóné:
Ahol, a dohánybolt van, ott lehetne a parkoló, ha a Bakó-féle ingatlan nem kell.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Lehetetlen állapot, 2 hete majdnem elütöttek valakit. Sehol nincs olyan, hogy például az
orvosig nem kell sétálni.
Mitróné Lisovszki Tímea:
Az óvoda parkoló?
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Lőkös Béláné:
Volt régen parkoló az iskola előtt.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az hivatalosan nem parkoló, a közút nem engedélyezte. Ki és beszálláskor az autó beleér a
közútba. A javaslatom ezért volt a parkoló kialakítása.
Lisovszki Tamás:
Még mindig tervben van a torna, sportcsarnok, iskola felújítás, ahhoz kellene parkoló, lenne
elég hely, a kisajátítandó ingatlan helyén lenne a parkoló.
Buzák Zsolt:
Az SZMSZ módosítást a testület kellő megfontoltsággal teszi. Augusztus 26.-án voltjavaslat,
hogy a videó felvételek legyenek feltöltve, ahhoz képest csak most lett fent. Rá kell menni,
meg kell nézni, és el lehet dönteni, hogy kinek van igaza.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Lisovszki Tamás mondta, hogy havi egy testületi ülés legyen, mert dolgoznak. A rendkívüli
testületi ülés pedig 18 óra 30 perckor kezdődjön.
Szitár Emese:
Mindenki dolgozik.
Lisovszki Tamás:
Én is adtam be SZMSZ módosítást, hogy ha rendkívüli testületi ülés van, akkor telefonáltak
eddig. Most ebben a ciklusban ez nem megy. Valaki vegye már fel a telefont a hivatalban és
hívja fel a testület tagjait, hogy jó-e az időpont. Ha rendkívüli a helyzet, megyünk, de ami ráér
még egy hetet, az nem rendkívüli.
Buzák Zsolt:
A rendezvényeken a mocskolást nem akarjuk hallgatni, a testület szándéka volt, hogy
csomagot osszon. Ennek az árát összedobjuk és csomagot adunk, azt többen értékelnék.
Mindenki segítve lenne ezzel. Az egyik szándék, hogy testületi ülésen ezt megbeszéljük,
minden család kapjon csomagot. Rendkívüli testületi ülést akartunk összehozni, de nem
lehetett. Nyírbogdányi kereskedőket akarunk támogatni, nem az Alfit. Meg lehet érte kövezni.
Tamás a gyártelepet kérdezte, én a falut.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A rendezvény és a csomag nem összeférhetetlen. Én Alfis utalványt javasoltam vagy
készpénzt. Sok helyen járok a településen, a többségnek a véleményem szerint a pénz jobban
jönne. Az Új utcán is voltam, mutatták, hogy van nekik minden, a pénz jobban kellene.
Lisovszki Tamás:
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Nem kötelező átvenni, fel lehet ajánlani. Kérdezném, mi volt olyan döntés, ami a település
fejlődését nem segítette?
Terdik Tibor:
Például az alpolgármester választás.
Arga Istvánné:
Nem látok rossz szándékot senkiben. Össze kellene ülni mint egy nagy család, mindent meg
lehet beszélni. Én, ha belemegyek nagy dolgokba, a fiatalabbakat mindig megkérdezem, nekik
más a gondolkodásuk.
Lisovszki Tamás:
Ha nincs a polgármesternek többsége, akkor nincs mellette a falu? Meg kell egyezni, régen
úgy volt, hogy nélkülünk eldöntöttek mindent. Ha a polgármester nincs ott a testületi ülésen,
akkor a 6 ember 99%-os hatékonysággal tud együtt dolgozni.
Terdik Tibor:
Mert, ha ott van a polgármester, akkor van mibe belekötni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ha nem vagyok ott, el van napolva minden döntés, majd ha ott vagyok, akkor eldöntik.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a közmeghallgatást bezárta.

k.m.f

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző
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JEGYZŐKÖNYVE

a.)Tárgysorozat
b.) H a t á r o z a t a i :

Tárgysorozat

1./ Előterjesztés Bogdány Petrol Kft. (4511 Nyírbogdány Gyártelep 929/1.) biztonsági
elemzésének megvitatására
Előadó: Tóth Róbert Bogdány Petrol Kft képviseletében

2./ Tájékoztató Nyírbogdány Község Önkormányzat 2016. évben végzett tevékenységéről és a
2017. évi elképzelésekről.
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
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Balogh Tibor Zoltán
polgármester

