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Készült:
üléséről

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 1-i

Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
Támba Borbála
Szitár Emese
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Terdik Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
testületi tagból 7 fő jelen van.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását.
A testület a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.
Balogh Tibor Zoltán polgármester kérte, hogy a 9. napirendet - Nyírbogdány, Kőrösi Csoma
Sándor u. 2. alatti ingatlan megvásárlására – tárgyalják meg eső napirendben tekintettel arra,
hogy az ingatlan tulajdonosok képviselője jelen van az ülésen.
Napirend (1. tsp.):
Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 2. alatti ingatlan megvásárlására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkér a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és 3 nem 1 tartózkodás 1 igen szavazattal nem
támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Gondolja át a testület, vásároljuk meg az ingatlant a 8.500.000,-ft-os vételáron. Ott is ki lehet
alakítani egy telephelyt, beruházásnak, befektetésnek is jó. Itt van az ingatlan tulajdonosának
a meghatalmazott képviselője, aki a vétel árt illetően nyilatkozott, hogy ebbe az összegbe
belemennek és eladnák az ingatlant.
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Hajzerné Oláh Ildikó:
Még tudok más indokot is a megvásárlásra. Ha magánszemély fogja esetleg megvenni, és
banki hitelt is vesz föl, akkor már nem tudnák olyan könnyen megvenni, ha kiderül, hogy a
nagy beruházásunkhoz mégiscsak szükséges lenne erre a területre is. Ha már jelzáloggal
terhelt az ingatlan nehezebb a dolog. Az biztos, hogy meg fogják vásárolni, mivel nagyon jó
helyen van. Ezért jó lenne ha az önkormányzat tulajdonába kerülne.
Több kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 4 igen 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
26/2016. (IV.01) határozata
Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 2. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdány Nyírbogdány belterület 590 hrsz-ú, Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 2.
szám alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú 2097 m2 területű ingatlan
megvásárlását határozta el.
2./ Az ingatlant - Dr. Köteles István ingatlanforgalmi szakértő szakértői véleményének
alapján – az írásban meghatalmazott és testületi ülésen jelen lévő tulajdonosi képviselő,
önkormányzati vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozata alapján 8.500.000.-ft megvásárolja.
3./ Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, a vételár átutalására.
határidő: soron következő testületi ülés
felelős: polgármester
Nyírbogdány, 2016. április 1.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Boczák József:
Eddig lehetett elmenni a vétel árt illetően.
A jegyzőkönyv részére átadja az írásos meghatalmazást.

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Támba Borbála:
Már régen érlelődik bennem ez a dolog. Nem a szavazatomat szeretném magyarázni, hanem
átgondoltam. Így a tűzoltóknak és a polgárőröknek is lehetne egy méltó hely, ahol irodát
tudnának kialakítani, megérdemelnék. Ingatlan befektetésnek sem rossz, ha az önkormányzat
helyzete olyan irányba fordulna ehhez már lehetne nyúlni.
Terdik Tibor:
A kisbuszt is haladéktalanul hozzuk föl ide.
Az ülésről távozott Hajzerné Oláh Ildikó így a testület létszáma 7 főről 6 főre változott, a
testület ülése továbbra is határozatképes.
Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét
érintőfontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri
beszámolóról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az elkövetkező időben biztos, hogy rendkívüli testületi ülés összehívására is sor fog kerülni,
mivel lesznek olyan dolgok melyről haladéktalanul döntenünk kellesz, például a piactér
kialakításával kapcsolatos pályázatnál is. Vagy a külterületi önkormányzati utak felújítása is
ilyen lesz.
A hét folyamán a gyártelep és falu közötti kerékpárút pályázata is beadásra került.
Egy éves időtartamra közfoglalkoztatás indult mely program keretében 21 főt tudtunk
foglalkoztatni, melyből már két fő ki is esett.
A tésztagyártó tanfolyam még most sem indult el, ebben 16-17 fő érintett, ezeknek az
embereknek július végéig van szerződésük.
A településen akik rendszeres ellátásban részesülnek 75 fő, a többi településen ez a létszám
sokkal több, van olyan ahol 300 főt is eléri. Maga a létszám sem tudja azt a feladatot
biztosítani, amelyet esetleg más településen megtehetnek.
Sok vállalkozó pl. Kerék Tibor vagy Bakosi Mihály is 20-23 főt is tudna foglalkoztatni, de
sajnos kevés az a munkaerő akik igazán dolgozni akarnak. A Baptisták is foglalkoztatnak
ellátáson lévőket.
Az temető területére beosztott asszonyokra panasz is volt. A sírkőn ülnek volt rá eset, hogy ott
is étkeztek. Nagyon rosszul veszi ez ki magát.
A unkairányítóknak is ki van adva, hogy rendszeresen ellenőrizzék a munkát, de úgy tettek,
hogy hiába is fogtok itt lenne nem fogunk többet csinálni. Akinek családi adókedvezménye
van az haza visz akár 78.000.- ft-ot is, akinek nincs ez a lehetőség, de sokkal több feladatot rá
lehet bízni annak pedig csak 52.000.- forint a keresete ez nincs így jól és még arra sincs
lehetőség, hogy ide hozzam testület élé.
Heti szinten bevett gyakorlat a szondázás, bárki is legyen aki ittas állapotban veszi föl a
munkát azonnal megszüntetem a munkaviszonyát.
Van egy réteg akit nem is érdekel ez a dolog, bárhogy is próbál szelektálnia a munkaügyi
központ adja a 70%-át a foglalkoztatásra váróknak az önkormányzat a maradék 30%-ról dönt.

108
Buzák Zsolt:
Látja, hogy az önkormányzat számláján több mint 106 millió forint van. Kérdezem, hogy vane kifizetetlen számlája az önkormányzatnak?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az önkormányzat számlái olyan mit víz, gáz, villany minden ki van fizetve, természetesen
vannak olyan számlák amik a beszámoló óta érkeztek.
Terdik Tibor:
Milyen kifizetetlen számlára gondolsz?
Balogh Tibor Zoltán polgármester :
Egyébként biztos van olyan, hiszen majdnem minden nap érkeznek számláink.
Buzák Zsolt:
Miért nem kell ezt leírni? Ennyi összeg van, ebből ez ennyi, tételesen mindent, a lejárt
határidejű számla enni.
Akkor nem biztos, hogy annyira jó az anyagi helyzete az önkormányzatnak?
Balogh Tibor Zoltán polgármester :
A jövőben benne lesz.
Lisovszki Tamás:
Január óta nem volt a beszámoló elfogadva ma van ebben az esetben?
Három kérdése lenne, amire most szeretne választ kapni, vagy ha most nem tud a
polgármester úr megválaszolni írásban kéri a válaszait.
A feltett kérdéseket írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelten átadja.
A nőnapi rendezvény számlájának a másolatát is kéri.
Az ásványvízzel kapcsolatban kérdezné, hogy hová lett ez a sok víz vásárolva?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Nem lett konkrétan megosztva a számla. Ha vizet vásárolunk, akkor egy vagy másfél
raklapnyit szoktunk venni, mely felellhető az irattárban.
Lisovszki Tamás:
Úgy reagálod le, mintha valami éktelen dolgot kérdeztem volna. Miért kell ezt a stílust
alkalmazni?
Több kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 2 igen 3 nem 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
27/2016. (IV. 01.) határozata
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A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintőfontosabb 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 nem fogadta el.
Nyírbogdány, 2016. április 1.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (3. tsp.)
Előterjesztés az elkerülő út karbantartási munkálatairól
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkér a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
28/2016. (IV. 01.) határozata
Az elkerülő út karbantartási munkálatairól
A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdány községet elkerülő önkormányzati fenntartású elkerülő út azonnal
karbantartását határozta el.
2./A munkálatok elvégzésének időtartamára az elkerülő utat a közúti közlekedés elől lezárja.
3./ A munkálatokat az önkormányzat saját beruházásában végzi.
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Nyírbogdány, 2016. március 25.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés Kristály Alapítvány (4511. Nyírbogdány, Sényői u. 1.)
Együttműködési Szándéknyilatkozatáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja az együttműködési
szándéknyilatkozat megkötését.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
29/2016 (IV.01.) határozata
Kristály Alapítvány (4511. Nyírbogdány, Sényői u. 1.) Együttműködési
Szándéknyilatkozatáról
A Képviselő-Testület:
1./ A Kristály Alapítvány ( 4511, Nyírbogdány, Sényői u. 1. ) által az EFOP-1.2.1-15 –
Védőháló a családokért című kiírásra benyújtott pályázati program megvalósításával
kapcsolatos együttműködési szándékát fejezi ki.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával.
Nyírbogdány, 2016. április 1.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés Nyírségi Nimród Vadásztársaság (4400. Nyíregyháza,
Debreceni u. 138.) kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az előterjesztés mindenki megkapta. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel
kapcsolatban?
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
30/2016 (IV.01.) határozata
Nyírségi Nimród Vadásztársaság (4400. Nyíregyháza, Debreceni u. 138.) kérelméről
A Képviselő-Testület:
A földtulajdonosi közösség közgyűlésének összehívásához , a közgyűlésen való részvételhez
valamint a közgyűlésen történő a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról
történő szavazáshoz szükséges meghatalmazás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Nyírbogdány, 2016. április 1.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdányi Polgárőr Egyesület kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkér a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
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Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatja a polgárőr egyesület
kérelmét és a kérelemben előterjesztett gépjármű műszaki vizsgájához szükséges pénzeszközt
45.000.-ft. biztosítását elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
31/2016 (IV.01.) határozata
Nyírbogdányi Polgárőr Egyesület kérelméről
A Képviselő - Testület:
Nyírbogdány Község Polgárőr Egyesület ( 4511 Nyírbogdány, Kéki u. 2. ) részére a GSF-201
frsz-ú Opel Astra típusú személygépkocsi műszaki vizsgára történő felkészítésre és a műszaki
vizsga díjának kifizetésére 45.000.-ft-ot biztosít.
Nyírbogdány, 2016. április 1.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkér a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és két határozatot hozott az egyesület kérelmével
kapcsolatban.
Az eszközök karbantartására a kérelemben leírt 114.650.- forintot valamint a tagdíj
megfizetési hátralék összegét 70.000.- forintot elfogadásra javasolja a képviselő testületnek
A második határozatban a fenntartási költségre még további 60.000.-ft-ot javasol elfogadásra.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
32/2016 (IV.01.) határozata
Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről

A Képviselő - Testület:
1./ A Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület eszközeinek karbantartásával, javításával
kapcsolatos költségekre 114.650.-ft-ot biztosít.
2./A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltó Szövetség felé történő tagdíj hátralék
megfizetésére 70.000.-ft-ot bocsát rendelkezésre.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a fenti összegek kifizetésére.
Nyírbogdány, 2016. április 1.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a tűzoltó egyesület
fenntartási költségeinek 60.000.- forinttal történő támogatását.
A képviselő-testület 4 igen 1 tartózkodás 1 nem szavazat ellenében a következő határozatot
hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
33/2016 (IV.01.) határozata
Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről
A Képviselő - Testület:
1./ A Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fenntartási költségeire 60.000.- forintot
biztosít.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a fenti összegek kifizetésére.
Nyírbogdány, 2016. április 1.
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Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés Május 1-i rendezvény megtartásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkér a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és a rendezvény megszervezésének költségeire a
határozati javaslatban szereplő összeg helyett 500.000.- ft-ot fogadott el és a képviselőtestületnek is ezt javasolja elfogadásra.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 4 igen 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
34/2016. (IV.01) határozata
Május 1-i rendezvény megtartásáról
A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdány község Önkormányzatának rendezvényeként 2016. április 30. napján községi
majális megtartását határozta el.
2./ A rendezvény megszervezésének költségeire 500.000.-ft-ot 2016. évi költségvetése terhére
biztosít, azzal, hogy a rendezvény megrendezését követő soron következő testületi ülésen a
rendezvény megtartásáról szóló pénzügyi beszámolót meg kell tenni.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a rendezvény megszervezésével kapcsolatos
kötelezettségvállalások megtételére, valamint utasítja a rendezvény pénzügyi beszámolójának
megtételére.
határidő: soron következő testületi ülés
felelős: polgármester
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Nyírbogdány, 2016. április 1.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (9. tsp.):
Előterjesztés erdővédelmi járulék fizetéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkér a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és nem támogatta a határozati javaslatot. Úgy döntött,
hogy föl kell bontani a szerződést. Olyan dolog derült ki amiről nem volt tudomásunk.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
35/2016. (IV.01) határozata
Erdővédelmi járulék fizetéséről
A Képviselő-Testület:
1./ Az önkormányzat által megvásárolt Nyírbogdány, külterület 03/1 hrsz-ú, terület 0,6203 ha
területű ingatlanával kapcsolatos adásvételi szerződéstől eláll.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, a szerződéstől történő elállással kapcsolatos intézkedés
megtételére.
Nyírbogdány, 2016. április 1.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (10. tsp.):
Előterjesztés fém távközlési toron eladásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkér a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a távközlési torony
értékesítését.
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
36/2016. (IV.01) határozata
Távközlési fém torony eladásáról
A Képviselő-Testület:
1./ A Nyírbogdány, Kőrösi Csima Sándor u. 3. szám alatt lévő volt GESZ telep udvarán
elhelyezkedő fém torony eladását határozta el.
2./ A torony vételárát 200.000-ft-ban határozta meg.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a torony eladásra történő meghirdetésébe illetve az
adásvételi szerződés aláírására..
határidő: soron következő testületi ülés
felelős: polgármester
Nyírbogdány, 2016. április 1.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (11. tsp.):
Egyebek
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A játszótéren kidől egy fa, mely megrongálta a kerítést. A biztosítótársaság felé jeleztük a
káreseményt. Meg fogjuk nézi a többi fa állapotát is és ami olyan ki fogjuk vágni.
Van eladásra váró tűzifa is szorgalmazni kelen a lakosság körében.
Lisovszki Tamás:
A januári és februári beszámoló nem lett elfogadva nem kellett volna újra tárgyalni?

117
A temetőgondnokról mit lehet tudni?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Táppénzen van, már Ő nem fog tudni munkába álli állapotrosszabbodásra adott be kérelmet.
Jelenleg Tóth Vince közmunkában látja el a temetőgondnoki feladatokat. Törvényi előírás van
a halott hűtő takarításával kapcsolatban is, bizonyos előírások szerint meg kell felelni annak
aki ezt a feladatot végzi. A Takács bt-nek van erre jogosultsága.
A ravatalozóban lévő egyik erősítő elromlott.
Beszélni kell arról is, hogy az urnafal hová kerüljön és hogy nézzen ki. Hány helyet és hová
alakítsunk ki. Milyen fedése legyen, miből készüljön? Szorgalmazom, hogy igenis legyen
legalább itt az urnafalnál megváltási díj.
A kripta felújítása, hogy történjen, meddig menjük el?
Maradt drót a gyártelepi temetőben folytassuk-e a drót cseréjét?
A gyártelepi ravatalozóban a gerendák között darazsak vannak gondoskodni kell arról, hogy
ne tudjanak oda költözni.
Terdik Tibor :
Feljelentették az önkormányzatot a kripta elbontása miatt is.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Nem lehet még tudni ezzel az eljárással kapcsolatban semmit sem, ha van valami érdemi
dolog az ügyben, tájékoztatást kap a testület.
Terdik Tibor:
Csináljuk tovább a kerítést, hogy legyen rendben.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az urnafalat a déli részre gondolja a tuják ahol vannak oda kellene csináltatni. Javasolja, hogy
négy sorba legyen egy tető fedéssel. Térkővel lássuk-e el?
Buzák Zsolt:
Mindenféle képen legyen térkő lerakva.
Lisovszki Tamás:
Nem értek hozzá, de az egész falazat olyan anyagból készüljön ami tartós és ellenáll az
időjárás körülményeinek.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Három tervezői árajánlatot fog bekérni.
A kripta felújítása hogy történjen? Beszéljünk erről is, csak a külsejét és a tetőt tegyük rendbe,
vagy belül is végezzünk javításokat?
Lisovszki Tamás:
Nekem csak az a problémám ezzel, hogy már a hozzátartozók sem felelhetőek, nem
foglalkozik ezzel a kriptával senki sem, minket érdekel csak a kripta sorsa.
Lehetne egy emléktáblát is elhelyezni az elbontott kripta helyére.
Buzák Zsolt:
A másik kripta olyan állapotban volt már, hogy arra esztelenség lett volna költeni.
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Lisovszki Tamás:
Jegyző úr részére akkor a tervezői árajánlatok készítésével kapcsolatos cégeket meg kellene
küldeni, hogy haladjon a dolog.
Támba Borbála:
Kinek a feladata a határban lévő utak karbantartása?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Sajnos az erőtulajdonosok letermelik a területekről a fát, de arra már nem képesek, hogy az
utakra is figyelmet fordítsanak.
Terdik Tibor:
A nemrég mart aszfalttal ellátott utjaink kigödröződtek, ha van rá garanciális javítás jelezni
kell a problémát, ha nincs, akkor akár saját forrásból is, de fordítani kell erre is.
Az ülésről távozott Terdik Tibor és Támba Borbála képviselők így a testület létszáma 6 főről
4 főre változott, a testület ülése továbbra is határozatképes.
Lisovszki Tamás:
Javaslatot teszek a Bogdáni Híradó szerkesztői bizottság megválasztására.
A bizottság tagjainak javaslom: polgármester úr, jegyző úr valamint a képviselő-testület azon
tagjait akik más tisztséget nem töltenek be a testületben.
Kérem, a javaslatom megtárgyalását.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a Bogdánnyi Híradó
szerkesztői bizottságának megválasztását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
37/2016. (IV.01) határozata
A Bogdáni Híradó szerkesztői bizottság megválasztásáról
A Képviselő-Testület:
A Bogdáni Híradó szerkesztői bizottság felállítást határozta el melynek tagjai:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Lisovszki Tamás képviselő
Buzák Zsolt képviselő
Szitár Emese képviselő
Nyírbogdány, 2016. április 1.
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Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Buzák Zsolt:
Még mindig gond az a 9-10 kutya ami minden nap feljár reggelente, valamit kezdeni kell
ezzel a problémával.
Lisovszki Tamás:
Meg kellene hívni a gyepmesteri telep képviselőjét, hogy milyen lehetőségeink vannak, hátha
tud valami okosat javasolni.
Több napirendi pont nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

k.m.f.t.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző
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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 1-i zárt
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Támba Borbála
Szitár Emese
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Terdik Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
testületi tagból 6 fő jelen van.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását.
A testület a napirend megtárgyalását 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés Jakab László kérelmére közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 46.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület személyi kérdéssel kapcsolatban zárt ülést
tart.
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkér a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a határozati javaslat
elfogadását.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Igaz már a pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet, de javaslom, hogy a nyugdíjba
vonulásával kapcsolatos emlékkel vagy jutalommal köszönjük meg Jakab László munkáját.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
38/2016 (IV.01.) határozata
Jakab László kérelmére közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére
A Képviselő-Testület:
1./ Jakab László (sz: 1953.08.08. anyja neve: Bakó Gizella) Nyírbogdány, Fő út 66.szám alatti
lakos, önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát
2016.augusztus 8-án öregségi nyugdíj jogosultság miatt nevezett kérelmére megszünteti.
2./ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 33. §. alapján 60 nap + 1
hónap felmentési idő illeti meg. A felmentési idő kezdete 2016. május 10.
3./ A munkavégzési kötelezettség alól mentesítve 2016.május 10. -2016.augusztus 08.
4./ Az időarányos szabadsága (24 nap) 2016.április 06 – 2016. május 09. között kerül
kiadásra.
5./ Felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Nyírbogdány, 2016. március 25.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Több napirendi pont nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 1.

JEGYZŐK Ö YVE
a.) T á r g y s o r o z a t
b.) H a t á r o z a t a i : 26 - 37

Tárgysorozat
1./ Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 2. alatti ingatlan megvásárlására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
2./ Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintőfontosabb intézkedésekről,
információkról szóló polgármesteri beszámolóról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Előterjesztés az elkerülő út karbantartási munkálatairól
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
4./ Előterjesztés Kristály Alapítvány (4511. Nyírbogdány, Sényői u. 1.) Együttműködési
Szándéknyilatkozatáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
5./ Előterjesztés Nyírségi Nimród Vadásztársaság (4400. Nyíregyháza, Debreceni u. 138.)
kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
6./ Előterjesztés Nyírbogdányi Polgárőr Egyesület kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
7./ Előterjesztés Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
8./ Előterjesztés Május 1-i rendezvény megtartásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
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(írásbeli előterjesztés alapján)
9./ Előterjesztés erdővédelmi járulék fizetéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
10./ Előterjesztés fém távközlési toron eladásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
11./ Egyebek

Nyírbogdány, 2016. április 10.
Balogh Tibor Zoltán
polgármester
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 1. zárt ülés

JEGYZŐK Ö YVE
a.) T á r g y s o r o z a t
b.) H a t á r o z a t a i : 38

Tárgysorozat

1./ Előterjesztés Jakab László kérelmére közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Nyírbogdány, 2016. április 10.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

