-313Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-i
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Hajzerné Oláh Ildikó
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 mind a 7 fő jelen van.
Buzák Zsolt:
A meghívóban szereplő napirendi pontokon túl javasolta a következő napirend
megtárgyalását.
-

Előterjesztés Balogh Tibor Zoltán Polgármester Úr hűtlen kezelés bűntettével
kapcsolatos kártérítési igény benyújtásáról
Előadó: Buzák Zsolt képviselő
(Írásbeli előterjesztés alapján)

A napirendi pont tárgyalását a képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal elfogadta.
A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását 7 igen szavazattal fogadta el.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés Balogh Tibor Zoltán Polgármester Úr hűtlen kezelés
bűntettével kapcsolatos kártérítési igény benyújtásáról
Előadó: Buzák Zsolt képviselő
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ezt a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
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A napirendet képviselői indítvány alapján vettük föl és tárgyaltuk meg, név szerinti
szavazással döntöttünk a kártérítési igény benyújtásáról, 4 igen 1 nem szavazattal.
Polgármester úr javaslatára újabb legalább három ügyvédi árajánlat bekérését is
elhatároztunk.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Nem kapott anyagot, a napirendről, mint ahogy a pénzügyi bizottság elnöke sem. Nem ismeri
a szóban forgó ítéletet ezért javasolja, hogy ne tárgyalja a testület.
A Képviselő-Testület az alpolgármester indítványát 4 nem , 3 igen szavazattal nem fogadta el.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Név szerinti szavazásra bocsátja a kártérítési igény benyújtására tett képviselői indítványt.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatos név szerinti szavazásról 5 igen 2 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
109/2015. (X. 29.) határozata
Név szerinti szavazásról
A Képviselő-Testület:
Név szerinti szavazást határoz el a kártérítési igény benyújtásáról szóló napirend
határozathozatalánál

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szenpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Szentpéteri Szabolcs jegyző kéri, hogy név szerint szavazzanak a napirendről:
Lisovszki Tamás:
Szitár Emese:
Támba Borbála:
Buzák Zsolt:
Hajzerné Oláh Ildikó:
Terdik Tibor:
Balogh Tibor:

Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
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Képviselő-Testülete
110/2015. (X. 29.) határozata
Balogh Tibor Zoltán Polgármester Úr hűtlen kezelési bűntettével kapcsolatos kártérítési igény
benyújtásáról
A Képviselő-testület:
A hűtlen kezelés bűntettének elkövetése miatt Nyírbogdány Község Önkormányzat anyagi kár
érte, ezért a Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete kártérítési igényt nyújt
be Balogh Tibor Zoltán Úrral szemben 4.775.616.- Ft és annak a kifizetés napjától számított
törvényes kamatainak megfizetésére.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Szenpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Szentpéteri Szabolcs jegyző kéri, hogy szavazzanak az újabb ügyvédi árajánlatok bekéréséről
melyet legalább három ügyvédtől kell kérni, az ajánlatoknak jövő hét péntek napjáig be kell
érkezni zárt borítékban.
A képviselő-testület 4 igen 1 nem 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
111/2015. (X. 29.) határozata
Újabb ügyvédi árajánlatok bekéréséről
A Képviselő-testület:
1./ A Balogh Tibor Zoltán Polgármester Úrral szembeni kártérítési igény érvényesítésére az
eljárási díj lebonyolítására három ügyvédtől árajánlat bekérését határozza el.
2./ Az ajánlatok beérkezési határideje 2015. november 6.
3./ A zárt borítékokat a képviselő-testület a 2015. november 6-i képviselő-testület ülésen
bontják föl és tekint meg.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Szenpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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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 előterjesztés írásban mindenki megkapta. Van-e valakinek kérdése észrevétele a
napirenddel kapcsolatban?
Lisovszki Tamás:
Megérkezett-e már a Dózsa György utcai ingatlan szakértői véleménye?
A kisajátítási ügy hogy áll?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Még nem érkezett meg.
A kormányhivatalnál folyamatban van a kisajátítási ügy.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
A kisajátítási eljárásban mihelyt érdemi dolog történik hozzuk testület elé.
Lisovszki Tamás:
Mi ez a kártérítési igény?
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Ismerteti a levél tartalmát.
Vitatjuk az egész dolgot, semmi sem utal a zárójelentésekben arra, hogy ebből a balesetből
bármiféle maradandó károsodás érné a gyereket.
Lisovszki Tamás:
Mit lehet mondani egy ilyen esetben?
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Azt, hogy nem értünk egyet a levélben leírtakkal, az út karban volt tartva. Sok minden
vitatható az esettel kapcsolatban, többek között az időjárási körülmények vagy, hogy ezen a
napon történt-e baleset, ilyesmiről nem tudunk.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Igazolható, hogy főleg a kereszteződésekben különös figyelmet fordítunk az utak
síkosságának mentesítésére.
Lisovszki Tamás:
Amellett, hogy őszintés sajnálna mint embert, nem biztos, hogy az önkormányzaton kell
behajtani ezt a dolgot.
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Van biztosításunk ilyen esetekre is, volt már erre példa. Egyik rendezvényünk alkalmával
történ egy baleset akkor a biztosítóval felvettük a kapcsolatot, de ebben az esetben ha
elismerjük, akkor mindenki az ajtónk előtt fog sorba állni. Hosszú idő telt el a baleset óta,
semmilyen megkeresés nem érkezett ez idáig csak most ez a levél.
Buzák Zsolt:
Lejárt fizetési
önkormányzat?

határidejű

számláink

vannak-e,

milyen

összeggel

rendelkezik

az

Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Gyakorlatilag minden számla ki van egyenlítve, el van utalva, annyi számla lehet ami a
postával érkezett.
Buzák Zsolt:
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ami az előterjesztésben szerepel összeg az tiszta pénz. A 3.
pontban leírt pénzügyi ellenőrzés tapasztalatairól szeretetne tájékozódni.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Ez külön napirendként szerepel.
Több kérdés észrevétel nem érkezett a napirenddel kapcsolatban.
A polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
112/2015. (X. 29.) határozata
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 elfogadta.
Nyírbogdány, 2015. október 22.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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kártérítési igénnyel kapcsolatban dr. Pappné Hajzer Gabriellát bízzuk meg, hogy járjon el.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a megbízást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
113/2015. (X. 29.) határozata
kártérítési igény jogi képviselet ellátásáról
A Képviselő-Testület:
1./ A kártérítési igény jogi képviseletével megbízza dr. Pappné Hajzer Gabriellát.
2./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármester a megbízás aláírásával.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladat ellátási
módjának, szervezeti kereteinek, valamint az e feladat ellátására kötött
ellátási megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is
megtárgyalta.
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét Támba Borbálát,
hogy a napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
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Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
114/2015. (X.29) határozata
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladat ellátási módjának, szervezeti kereteinek,
valamint az e feladat ellátására kötött ellátási szerződés felülvizsgálatáról
A Képviselő-Testület:
1./ Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladat ellátási módjának, szervezeti
kereteinek, valamint az e feladat ellátására kötött ellátási szerződés felülvizsgálta.
2./ Az önkormányzat 2015. november 30. napjáig felülvizsgálja és döntést hoz a feladatellátás
új rendelkezéseknek megfelelő biztosítási módjáról, a családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás egy intézmény keretein belül család és gyermekjóléti szolgálatként való
működtetéséről, valamint kezdeményezi a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok
módosítását.
határidő: 2015. novemberi testületi ülés
felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 30.
Nyírbogdány, 2015. október 29.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről: Nyírbogdány Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Feladatátadó, képviseli Balogh Tibor polgármester); másrészről Közép–Szabolcsi
Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Feladatátvevő, képviseli Lipők Sándor
Társulási elnök) között az alábbi feltételekkel:
1./Nyírbogdány Község Önkormányzata és a Közép – Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás
megállapodnak abban, hogy a Feladatátadó fenntartásában és működtetetésében lévő
Gyermekjóléti Szolgálatot és az általa ellátott gyermekjóléti szolgáltatás feladatát (székhelye:
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Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás – Szociális Szolgáltató Központ (4502. Vasmegyer,
Kossuth u. 104.) mint Feladatátvevő – átveszi.
2./A Feladatátvevő által fenntartott és működtetett Intézmény jogállása az átvétel időpontjától:
önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv.
Az Intézmény Alapító Okirata jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képezi.
3. A fenntartással és működéssel kapcsolatos költségek viselése alábbiak szerint történik:
3. 1. Az Intézmény fenntartásával, működésével kapcsolatos működési, fenntartási költségek
fedezetét a Feladatátvevőt megillető:
az éves költségvetési törvényben meghatározott az intézmény működésével
kapcsolatos normatív költségvetési hozzájárulások,
az azokkal összefüggő, kiegészítő támogatások, hozzájárulások,
központosított előirányzatok,
kötött felhasználású támogatások,
intézményi bevételek, gondozási díj
pályázati támogatások biztosítják.
3.2./Az Intézmény külső forrásokból nem fedezett működési, fenntartási kiadását,
többletköltségét a Feladatátadó települési önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.

3.3./A Feladatátvevő által fenntartásra átvett Intézmény átvételének időpontjában a
Feladatátadóval szemben – a feladatot érintően - fennálló számlatartozások, illetve
vagyonértékű követelések a Feladatátadót terhelik.
3.4/A fenntartóváltás időpontjától az Intézmény működésével, fenntartásával kapcsolatos
bevételek és kiadások a Feladatátvevő költségvetésében önállóan kerülnek megtervezésre.
4./A Feladatátadó az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. §-ára
figyelemmel az Intézmény alapításával, fenntartásával és irányításával kapcsolatos
valamennyi jogot a Feladatátvevő részére adja át.
5./A felek megállapodnak abban, hogy az átvevő átadó feladatellátásánál foglalkoztatott 1 fő
közalkalmazottat nem foglalkoztatja tovább, így a fenntartóváltás a közalkalmazott
jogviszonyát érinti – a munkavállaló közalkalmazotti jogviszonyát a feladatátadó a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25.§. (1) bekezdés d.) pontja
szerint felmondással megszüntetésre kerül a feladatátadás időpontjában.
Az átvevő intézmény közalkalmazottaira és vezetőjére továbbra is a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az intézményvezető tekintetében a munkáltatói jogokat, Közép – Szabolcsi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács
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intézményvezető gyakorolja.
Amennyiben a Feladatátadó intézményénél rendezetlen munkajogi kérdések vannak, vagy az
átvételt követően a racionális feladat-ellátási struktúra kialakítása érdekében további
munkajogi kérdések rendezése, munkajogi intézkedés megtétele válik szükségessé, úgy az
érintett Feladatátadó önkormányzat viseli az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket.
6./ Az intézmény vagyoni viszonyai:
6.1/Az intézmény működéséhez szükséges ingatlanok a Feladatátadó tulajdonában vannak.
6.2/Az intézmény használatában lévő ingó vagyontárgyak átadása-átvétele 2011. május 1-i
fordulónappal készített mérleg és az azt alátámasztó analitikus nyilvántartás adati alapján
elkészített leltárral történik.
6.3. /A Feladatátadó önkormányzatnak a feladat ellátásához átadott vagyonnal kapcsolatban
érvényes biztosítással kell rendelkeznie.
6.4./ Az esetlegesen képződő közös vagyon megosztására a Közép – Szabolcsi Többcélú
Kistérségi Társulás társulási megállapodásában megfogalmazottak, valamint a Ptk. vonatkozó
szabályai az irányadóak.
6.5./Az Intézmény feladatellátásához biztosított ingatlan rendeltetésszerű használatához
szükséges rekonstrukciós, felújítási feladatokat elvégzése a Feladatátadó tulajdonos feladata
és költsége.
7. Felmondás:
7. 1./Jelen Megállapodást az abban szereplő felek naptári év utolsó napjával mondhatják fel
(rendes felmondás). A felmondásról szóló döntést mind a Közép – Szabolcsi Többcélú
Kistérségi Társulás társulási tanács, mind a Feladatátadó önkormányzat minősített többséggel
meghozott határozattal december 31. előtt legalább 3 hónappal köteles meghozni, és a
megállapodásban résztvevőkkel közölni.
7.2./Feladatátadó azonnali hatállyal felmondhatja jelen Megállapodást, ha a feladatellátás nem
a jogszabályban meghatározott módon történik
8./A Megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
irányadóak. Jogvitás esetekben a felek a Nyíregyházi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
9./Jelen Megállapodás Nyírbogdány Község Önkormányzatának, valamint a Közép –
Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elfogadó határozatát követően,
2011. május 1. napjától lép hatályba.
10./A felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt aláírták.
Nyírbogdány, 2011. március 18.

-322Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Lipők Sándor sk.
polgármester

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag pályázaton elnyert támogatás
felhasználásának szabályairól
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta.
Felkéri először a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a
napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
115/2015.(X.29.) határozata
A szociális célú tüzelőanyag pályázaton elnyert támogatás felhasználásának szabályairól
A Képviselő-Testület:
1./ Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott támogatási
igényén 2.117.725.-ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
2./ A pályázat keretében barnakőszén kerül beszerzésre áron.
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4./ Az önkormányzat az igénylésben vállalt 423.545.-ft saját erőt és 760.380.-ft/460.230.-ft
önkormányzati saját erőt biztosít a fenti mennyiség beszerzéséhez.
5./ A fentiek alapján kerül megbízásra a 1./4./ pontban meghatározott tüzelőanyag
beszerzésére és Nyírbogdány Községbe az önkormányzat által megjelölt helyszínre történő
kiszállításával megbízza a KARÁSZI TÜZÉP (4523. Pátroha, Kossuth u. 251.)
6./ Megbízza a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a
barnakőszén lakosság történő kiosztásában aktívan vegyen részt, a helyszínen dokumentálja a
beérkezett barnakőszén szállítmányokat és a lakossági kiosztás menetét is.
7./ Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat szerinti barnakőszén beszerzéséhez
szükséges megállapodás aláírására és kötelezettségvállalás teljesítésére, a pályázattal
kapcsolatos elszámolás megtételére annak aláírására.
Nyírbogdány, 2015. október 29.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
15/2015.(X.29.) rendelete
A szociális célú tüzelőanyag támogatásról
Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban,
a 32. § (3) bekezdésébe alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében alapján, 13. §-ban meghatározott feladatkörében
eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás nyújtásával kapcsolatban a következőket rendeli el:
1.§
Szociális célú tüzelőanyag támogatás
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szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
belügyminiszter pályázati kiírása alapján természetben nyújtott ellátásként térítésmentesen
barnakőszenet biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Nyírbogdány Községben
bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb
feltételeknek megfelel.
(2) Az a személy részesíthető szociális célú tüzelőanyag támogatásban, akinek
a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400%-át, és
b) nyilatkozza, hogy a lakása barnakőszénnel fűthető.
(3) Az egy főre eső jövedelem meghatározásánál a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadóak.
(4) A családot a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény
4.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján kell meghatározni.
(5)A kérelmet bárki benyújthatja, de az elbírálás során előnyt élvez az, aki
a) aktív korúak ellátására, vagy
b)időskorúak járadékára, vagy
c) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra) jogosult
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
(6) A (5) bekezdésben felsoroltakon kívül támogatás nyújtható a
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
- ápolási díjban,
- fogyatékossági támogatásban,
- közgyógyellátási igazolványban részesülő
- nyugdíjas egyedül élő
- átmenetileg vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyeknek és
- egyéb ok miatt szociálisan rászorulóknak
(7) A támogatást kérőnek a (5) és (6) bekezdésben foglalt okok fennállását igazolnia kell
(8) Egy kérelmező a (5)-(6) bekezdésben meghatározott jogcímek közül csak egy alapján
jogosult a támogatás igénybevételére.
(9) Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult a támogatásra.
(10) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a
támogatás nem igényelhető.
(11) A megítélt barnakőszén elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik a kedvezményezett
részére.
(12) Az átvevő a tűzifa átvétel tényéről átvételi elismervényt köteles aláírni.
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február 15-ig köteles gondoskodni.
(14) A támogatás iránti kérelmeket folyamatosan, de legkésőbb 2015. november 30. napjáig
lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(15) A kérelmek elbírálása a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
hatáskörébe tartozik.
(16) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indulhat.
(17) A támogatás mértékének meghatározására a benyújtási határidőt követően valamennyi
kérelem beérkezését követően kerül sor.
2.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. március 31. napján hatályát
veszti.
Nyírbogdány, 2015. október 29.
Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző

1.melléklet

KÉRELEM
A szociális barnakőszén támogatás igénylésére
(Beadási határidő folyamatos, de legkésőbb 2015……………………)
1. Név:
2. Születési idő, hely:
3. Anyja neve:
4. Állandó lakcím:
5. Tartózkodási hely:
6./ A kérelmezővel közös családban élő személyek………fő
Név
1.

Születési hely, idő

Anyja neve:

2.
3.
4.
5.
6.
7./A kérelmező, házastársának, élettársának és a vele egy háztartásban élők jövedelme
(A jövedelmet dokumentumokkal igazolni kell!)
A
B
C
Jövedelem típusa
Kérelmező
Házastárs, élettárs, gyermekek
Munkaviszonyból és más
1.
2.

3.

foglalkoztatási
jogviszonyból származó
jövedelem.
Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői
illetve más önálló
tevékenységből származó
jövedelem.
Táppénz gyermekgondozási
támogatások.

4.

Nyugellátás és egyéb
nyugdíjrendszerű szociális
ellátások.

5.

Önkormányzati és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

Az egy főre jutó családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):……………………-Ft
NYILATKOZATOK:
8./Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
a.) háztartásomból más személy szociális barnakőszén támogatást nem igényelt.
b.) nyilatkozom, hogy fenti lakásomban életvitelszerűen lakom, lakásom barnakőszénnel
fűthető és rendelkezem barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel
c.) háztartásomban………….fő gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket
tartok el, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
d.) időskorúak ellátásában részesülök
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Tudomásul veszem, hogy a közölt adatokat, tényeket és szociális helyzetet a Polgármesteri
Hivatal környezettanulmány felvételével ellenőrizheti.

Hozzájárulok a közölt adatok szociális eljárás során történő felhasználásához.
Nyírbogdány, 2015…………………………
igénylő aláírása
személyi igazolvány száma:
Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány község településrendezési terv és helyi építési
szabályzat módosítása, véleményezési szakaszának lezárása tárgyában

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri Terdik Tibort a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a településrendezési terv helyi építési szabályzat módosítása, véleményezési
szakaszának lezárásával kapcsolatos előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2015. (X.29) határozata
Nyírbogdány község településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása,
véleményezési szakaszának lezárásáról
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1./ Nyírbogdány község településszerkezeti tervét és leírását, valamint helyi építési
szabályzatát és szabályozási tervét érintő módosításainak a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
szerinti véleményezési szakaszát lezártnak tekinti. A dokumentáció a véleményezés során
beérkezett – a véleményeket tartalmazó táblázatos kiértékelés szerinti - javítás átvezetése után
kerüljön záró szakmai véleményezésre az állami főépítész elé, annak érdekében, hogy a
településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának jóváhagyása mielőbb
megtörténhessen.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (6. tsp.):
Nyírbogdány község településrendezési terv és helyi építési szabályzat
módosítása,
környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri Terdik Tibort a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása, környezeti
vizsgálat szükségességének eldöntéséről szóló előterjesztést megtárgyalt és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-testületének
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Nyírbogdány község településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása,
környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről

A Képviselő-testület
1./Elhatározza, hogy a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának
várható környezetre gyakorolt hatása nem indokolja a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti
környezeti vizsgálat készítését azzal a kikötéssel, hogy a mostani településrendezési
eszközök módosítása során, annak szakági alátámasztó munkarészeiben készüljön el a
tervezett módosításoknak a meglévő (tágabb és szűkebb környezetében található) épített
környezetre gyakorolt vizsgálata.
2./Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: Folyamatos
Felelős: polgármester
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata
szabályzatának megalkotására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

beszerzési

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta.
Felkéri először a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és néhány kiegészítéssel elfogadta és a képviselő testület felé is ezekkel a kiegészítésekkel javasolja elfogadásra.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a
napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
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A bizottság a napirendet megtárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja
a képviselő-testület felé.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
118/2015. (X.29) határozata
Az önkormányzat beszerzési szabályzatának elfogadásáról
A képviselő-Testület:
Nyírbogdány község beszerzési szabályzatát a határozat melléklete szerint elfogadja.
Nyírbogdány, 2015. október 29.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Beszerzési Szabályzata
Elfogadta a Képviselő-Testület 118/2015. (X.29) határozatával
Hatályos: 2015. október 30.

-331BESZERZÉSI SZABÁLYZAT
Nyírbogdány Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) beszerzési
szabályzatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Áhsz.) előírásai, valamint a gazdasági szervezet ügyrendjében
foglaltak alapján a következők szerint határozza meg.

I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy az önkormányzat meghatározza a közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzések általános szabályait, az eljárási és dokumentációs részletszabályokat, az egyes
jog- és hatáskörök gyakorlásának rendjét. A beszerzésekhez kapcsolódóan biztosítva legyen a
verseny tisztasága és nyilvánossága, az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód az
ajánlattevők számára.
1.1. A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-Testülete által
(továbbiakban: önkormányzat) közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre.

2. A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai:

– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
– a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény;
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet;

– az államháztartás szervezeti számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet;

3. Értelmező rendelkezések
Ajánlatkérő: Az e szabályzatban a Képviselő-testület felhatalmazása alapján eljáró személy.
Ajánlattevő: Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, akinek az ajánlatkérő az ajánlat kérését közvetlenül
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Beszerzés:

A Kbt-ben meghatározott értékhatárt el nem érő árubeszerzés, szolgáltatás
megrendelés.
II.
A BESZERZÉSEK ELJÁRÁS RENDJE

1. 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. hatály alá abban az
esetben a Beszerzési szabályzatban meghatározottak szerint kell eljárni, ennek
végrehajtásáért a polgármester a felelős.
A beszerzési eljárás
A beszerzési eljárás megindítására a Képviselő-Testület egyedi felhatalmazása alapján a
polgármester jogosult.
A beszerzési eljárást legalább három ajánlattevőtől történő árajánlat bekérésével kell
megkezdeni. Az ajánlatkérés történhet:
 postai levélben,
 e-mailben,
 halasztást nem tűrő esetben személyes úton
Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek köteles ugyanazon ajánlatkérést megküldeni– az egyenlő
esély biztosítása érdekében –, abban adatmódosítás nem végezhető. Az ajánlatkérőt
ugyanazon időben a Képviselő – Testület részére is e-mailben megküldi. 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 ajánlattevők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.
A beszerzés tárgyával összefüggésben az ajánlatkérésnek legalább az alábbiakat kell
tartalmaznia:
a)
b)
c)
d)

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;
e) az ajánlat benyújtásának módját, határidejét;
f) az ajánlat elbírálásának szempontjait;
g) a szerződéskötés feltételeit (amennyiben a beszerzés létrejötte
szerződéskötést igényel).

A beszerzés tárgyával összefüggő ajánlatkérés dokumentumát az 1. számú melléklet
tartalmazza.
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a beszerzés egyedi értékhatára nem éri el a 100.000.-Ft-ot,
a beszerzés azonnali teljesítésével anyagi kár előzhető meg

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 legkedvezőbb ajánlatról.
Ennek alapján a kötelezettségvállaló dönt a beszerzés végrehajtásáról.
A beszerzés végrehajtásáról szóló döntés során a
a) az összességében legelőnyösebb ajánlatot
kell figyelembe venni. Amennyiben az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül
kiválasztásra, annak okát írásban a döntéshozónak indokolni kell.
Az ajánlatok a kifizetés dokumentumát képezik ezeket a számlák mellé csatolni kell, melynek
végrehajtásáért a polgármester a felelős.
Az ajánlatkérő szükség esetén – a beszerzés tárgyának jellegére, bonyolultságára is
figyelemmel – a beszerzési eljárásban megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező
külső szakértőt kérhet fel közreműködésre.
A beérkezett ajánlatokat a Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi
és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság bontja föl.
2. 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
[Ptk. 685. § b) pont];
 nem állhat az ajánlattevővel munkaviszonyban, vagy egyéb
szerződéses jogviszonyban;
 nem lehet az ajánlattevő tulajdonosa, vagy résztulajdonosa.
Amennyiben a beszerzések előkészítésében és az elbírálásban részt vevő, a vele szemben
fennálló összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni a Képviselő-Testület
felé.
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III.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A pénzügyi kihatással bíró beszerzések kapcsán a kötelezettségvállalás, pénzügyi
ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás végrehajtási szabályait a
Gazdálkodási szabályzat tartalmazza. A beszerzéssel kapcsolatos számlák, kísérő iratokkal
(ajánlatok, indoklás) való felszereléséről pénzügyi előadó gondoskodik.
A beszerzések végrehajtásának szabályszerűségét a FEUVE keretében ellenőrizni kell,
melynek tapasztalatairól a képviselő-testületet – az éves munkatervben foglaltak időpontban –
polgármesternek tájékoztatni kell.

IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Beszerzési szabályzat 2015. október 30. napján lép hatályba.
A mindenkori közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó beszerzések rendjét a
Közbeszerzési szabályzat tartalmazza.
Gondoskodni, hogy a Beszerzési szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak
megismerjék, annak tényét a szabályzat 2. számú mellékletében szereplő megismerési
nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg.
Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a Beszerzési szabályzatban
nevesített felelősségi, hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért jegyző a felelős.

Nyírbogdány, 2015. október 29.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

-3351. számú melléklet
Nyírbogdány község Önkormányzata
4511. Nyírbogdány, Kéki u. 2.
Tárgy: Ajánlat kérése

Nyírbogdány Község Önkormányzatának beszerzési szabályzatának alapján a
………………………….. (beszerzés tárgyának pontos meghatározása, főbb adatai, dátuma)
A beszerzés teljesítés helye a ……………………..
A beszerzés tárgyáért fizetett ellenszolgáltatás 8 banki napon belül átutalásra kerül.
A beszerzés tárgyában az ajánlatot postai levélben 2015. (hó, nap) kell a Polgármesteri
Hivatalba (4511. Nyírbogdány, Kéki u. 2.) eljuttatni.
Az ajánlat elbírálása során a legelőnyösebb árajánlatot benyújtó kerül kiválasztásra.
A szerződéskötés feltételei: (amennyiben indokolt)

Kelt,…………………év …..hó…..nap

……………………………………
polgármester
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2. számú melléklet

Megismerési nyilatkozat
A Beszerzési szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.
Név

Beosztás

Kelt

Aláírás

-337Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés elbirtoklás jogcímén történő vagyonátruházásról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri Terdik Tibort a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság megtárgyalta a napirendet. Az előterjesztés részletesen leírja az elbirtoklás
körülményeit, igazából ez ellen nem lehet mit tenni. A bizottság az előterjesztésben leírtakat
elfogadta és a képviselő testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2015. (X.29) határozata
Tulajdonosi hozzájárulás a vásárosnaményi 0308/2 hrsz alatt felvett 8972 m2 területű, kivett
telephely megjelölésű ingatlan elbirtoklás jogcímén történő megszerzéséhez

A Képviselő-Testület:
1./ Hozzájárul ahhoz, hogy a BEREGVÍZ Víz és Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (4800. Vásárosnamény, Nyíregyházi u. 1) a vásárosnaményi
0308/2 hrsz alatt felvett, 8972 m2 térmértékű, kivett telephely megjelölésű ingatlan
Nyírbogdány Község Önkormányzata tulajdonában álló 58/9000-ed tulajdoni részilletőségére
a tulajdonjogot elbirtoklás jogcímén megszerezze.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, az elbirtoklás jogcímén történő vagyonátruházásról szóló
megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. december 10.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2015. október 29.

-338Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (9. tsp.):
Előterjesztés Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző bizottság által
elvégzett ellenőrzésről
Előadó: Terdik Tibor bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Felkéri Terdik Tibort a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy a
2015. október 1-én megtartott ellenőrzésen tapasztaltakról tájékoztassa a képviselő-testületet.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A pénzügyi bizottság 2015. október 1-én Buzák Zsolt, Szitár Emese és Lisovszki Tamás
bizottsági tagokkal ellenőrzést tartott. Támba Borbála egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott
részt venni. Jelen volt még tanácskozási joggal Gombkötő Sándorné és Hrotkó Antalné, akik
készségesen segítették a munkánkat a feltett kérdésekre válaszoltak. Az ellenőrzés keretén
belül megvizsgáltuk a 2014. 2015. évi önkormányzati rendezvények számláit. Részletesen
egyesével néztük át a számlákat, a tapasztaltakról jegyzőkönyvet is készítettek és volt aki már
ebből a jegyzőkönyvből kapott egy példányt.
Mindenki elmondta az észrevételeit, részletesen föl vannak sorolva számlák, melyek mellett
nem volt található szerződés.
A falunapi rendezvényre vásárolt eszközök, ajándéktárgyak beszerzését is ellenőriztük,
mindent hiánytalanul rendben találtunk. A hivatal dolgozói tényleg készséggel segítségünkre
voltak.
Plusz napirendként a GESZ udvarban lerakott tűzifát tekintetük meg és az értékesítését
illetően bruttó 1250.- Ft/q áron javasoltuk értékesíteni.
A jegyzőkönyvet polgármester úrnak át fogja adni.
Lisovszki Tamás:
Ő nem kapott a jegyzőkönyvből, hogy tegyünk föl így kérdést?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Írásban fogja a válaszokat megadni az ellenőrzéssel kapcsolatban tett észrevételekre.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
120/2015. (X.29) határozata

-339Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző bizottság által elvégzett ellenőrzésről
A Képviselő-Testület:
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző bizottság által elvégzett ellenőrzésről szóló
beszámolót elfogadta.
Nyírbogdány, 2015. október 29.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Az ülésről távozott Hajzerné Oláh Ildikó, így a képviselő-testület létszáma 6 főre változott, a
testület ülése továbbra is határozatképes.
Napirend (10. tsp.):
Előterjesztés gyártelepi faház tetőszerkezet felújításának vállalkozói
szerződés módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri Terdik Tibort a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság megtárgyalta a napirendet és az előterjesztésben foglaltakat nem fogadta el és a
képviselő-testület felé sem javasolja elfogadásra.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 4 nem 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
121/2015. (X.29) határozata
gyártelepi faház tetőszerkezet felújításának vállalkozói szerződés módosításáról
A Képviselő-Testület:

-340A Nyírbogdány Gyártelep 928/a hrsz alatti középületek tetőhéjazat cseréjének tárgyában a
Nyír-Flop Holding Kft.-vel 2015. szeptember 9-én aláírásra került vállalkozási szerződés 6.1
pontjának módosítását nem fogadta el.
Nyírbogdány, 2015. október 29.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (11. tsp.):
Előterjesztés Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tájékoztatója
Előadó: Rácz Ibolya egyesület képviselője
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A Nyírségi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület képviselője nem érkezett meg, így a
napirendet érdemben nem tudjuk megvitatni.
Napirend (12. tsp.):
Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának
meghatározására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

és

témakörének

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta.
Felkéri először a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és a közmeghallgatás időpontjának dátumát 2015.
november 19. és november 20. fogadták el, napirendjének a Nyírbogdány Község
Önkormányzat 2015. évben végzett tevékenységéről és a 2016. évi elképzelésekről.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a
napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és az pénzügyi bizottság elnöke által ismertetettek
szerint fogadták el és a képviselő-testület felé is így javasolja elfogadásra.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.

-341A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
122/2015. (X.29) határozata
Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározására

A Képviselő-Testület:
1./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ban
meghatározott kötelezettségének eleget téve közmeghallgatást tart.
2./ A közmeghallgatás helyszíne és időpontja:
a.) Településen: 2015. november 19. ( csütörtök ) , helyszín: Művelődési Ház nagyterme,
b.) Gyártelepen: 2015. november 20. ( péntek ), helyszín: Gyártelepi óvoda
3./ A közmeghallgatás napirendje: Beszámoló Nyírbogdány Község Önkormányzata 2015.
évben végzett munkájáról és tájékoztatás a 2016 évi elképzelésekről.

Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2015. október 29.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (13. tsp.):
Előterjesztés 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.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
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A bizottság a napirendet megtárgyalta és nem javasolja megvásárlásra a Nyírbogdány, Kőrösi
Csoma Sándor u. 2. szám alatti ingatlant.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 4 nem 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
123/2015. (X.29) határozata
Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 2. alatti ingatlan megvásárlására
A Képviselő-Testület:
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
nem támogatja.
Nyírbogdány, 2015. október 29.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (14. tsp.):
Előterjesztés 2015. évi karácsonyi 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.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és támogatja a karácsonyi rendezvény megtartását
2015. december 20. időpontban. Költségére 2 Mo forintot fogadott el, illetve az
önkormányzati dolgozók részére karácsonyi csomag ajándékozását is támogatta és a
képviselő-testület felé is támogatásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.

-343A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
124/2015. (X. 29.) határozata
2015. évi karácsonyi rendezvény megtartásáról
A Képviselő-Testület:
1./ 2015. december 20 .án községi karácsonyi rendezvény megtartását határozta el.
2./ A karácsonyi rendezvény költségeire 2.000.000.-ft-ot biztosít, utólagos elszámolás mellett.
3./ Az önkormányzati dolgozók részére karácsonyi csomagot ajándékoz 15.000.-ft/csomag
keretösszegben.
4./ Felhatalmazza a polgármester a határozatban foglalt kötelezettségvállalások megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Nyírbogdány, 2015. október 29.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (15. tsp.):
Előterjesztés Székely Elek Közművelődési Egyesület kérelméről
Előadó: Szentpéteri Viktória egyesület elnöke
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság megtárgyalta a napirendet és támogatásra javasolja a képviselő-testület felé az
egyesület kérelmét.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

-344Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
125/2015. (X. 29.) határozata
Székely Elek Közművelődési Egyesület kérelméről
A Képviselő-Testület:
A Székely Elek Közművelődési Egyesület kérelmének helyt ad, az egyesület számára
havonta 20.000,-Ft-ot biztosít az egyesületi táncoktatást végző tánctanár díjának fedezéséhez.
Nyírbogdány, 2015. október 29.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (16. tsp.):
Előterjesztés Orosz István kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A pénzügyi bizottság az előterjeszt megtárgyalt és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
126/2015. (X. 29.) határozata
Orosz István kérelméről

-345A Képviselő-Testület:
1./ Orosz István kérelmének helyt adott.
2./ Az Orosz István tulajdonában lévő Nyírbogdány külterület 0242/12. hrsz-ú ingatlan
megközelíthetősége érdekében a Nyírbogdány-Demecser közötti országos közútról a
Nyírbogdány külterületi 0242/4 és 0242/10 hrsz-ú ingatlanok között húzódó saját használatú
utat térítésmentesen Orosz István rendelkezésébe adja.
3./ Felhatalmazza a polgármestert az előzetes hozzájárulói Nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Nyírbogdány, 2015. október 29.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

melléklet
ELŐZETES HOZZÁJÁRULÓI NYILATKOZAT - tervezet
Nyírbogdány Község Önkormányzata (4511. Nyírbogdány, Kéki u. 2) képviseletében: Balogh
Tibor Zoltán polgármester, Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete
/2015. (X.29) határozata alapján előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az Orosz István
tulajdonában lévő Nyírbogdány külterület 0242/12. hrsz-ú ingatlan megközelíthetősége
érdekében a Nyírbogdány-Demecser közötti országos közútról a Nyírbogdány külterületi
0242/4 és 0242/10 hrsz-ú ingatlanok között húzódó saját használatú Orosz István
rendelkezésére álljon.
Nyírbogdány, 2015. október 29.
Balogh Tibor Zoltán
polgármester
Napirend (17. tsp.):
Egyebek
Lisovszki Tamás:
A temető aszfaltozásával kapcsolatban kérdezné, hogy a hétvégére el lesz végezve a munka?
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A temető rendjével kapcsolatos tábla kihelyezése mikor lesz ez úgy megoldva, hogy ne csak a
kerítésre kihelyezett papíralapú tájékoztató legyen ott?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A hétvégen a temető rendjének fenntartása érdekében polgárőrök és közmunkások is fognak
szolgálatot teljesíteni. Javasolja, hogy a rokkan illetve nehezen közlekedőknek engedjük meg,
hogy kocsival be tudjanak menni a temető területére, természetesen utána a gépjárművel a
parkolóba vissza kell állnia.
Az alapdolgok most is ki vannak helyezve meg lett oldva, hogy ne ázzon el a kihelyezett
tájékoztató. Egy nagyobb váz keretes tábla lesz majd, melyre a végleges információk rá
fognak kerülni, ezzel kapcsolatban várja a javaslatokat, hogy mik kerüljenek föl rá. Az
elkészítésére árajánlatot fog kérni, a temető sajátossága miatt ebből is hármat kell készíteni.
Lassan már beérik ez a temető rendelet, rendelkezéseit alkalmazzuk.
Lisovszki Tamás:
Aki a temető környezetének rendbetartásában közreműködött vagy közreműködik csak
dicséret és köszönet illeti, voltak vendégei akik nem a településen élnek, ők is megjegyezték,
hogy szép, rendezett az égész. Csak így tovább a jövőre nézve is ezt kívánja. A
temetőgondnok is aktívan jelen van ez is nagyon pozitív dolog.
A kamerarendszer hogy vált be?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A kamerarendszer ez idáig jól működik 30 napig rögzíti a felvételeket. A temetőgondnok
korrekt módon jár el, végzi a munkáját odafigyel a vállalkozókra, vannak saját ötletei
elképzelései.
Lisovszki Tamás:
A napokban hallotta, hogy a polgármesterek szabadságával kapcsolatban törvényi változás
lesz. Hogyan áll most ez a dolog, az igazgatási szünetben a polgármester illetve jegyző úr
volt-e szabadságon?
Úgy tudja, hogy nem lesz már arra lehetőség, hogy megváltság a ki nem vett szabadságokat.
A múlt évben amikor kifizetésre került a polgármester úr szabadsága arról volt szó, hogy
ezért lesz bevezetve az igazgatási szünet. Az elmúlt évhez hasonló kellemetlen helyzetbe nem
szeretne kerülni senki sem.
Javasolja, hogy készítsen szabadságolási tervet, melyet a képviselő – testület tárgyalna és a
törvényi rendelkezéseket figyelembe véve elfogadna.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Volt az idei évben szabadságon, de sok napot nem tudott kivenni.
Lisovszki Tamás:
Nem teremthetünk ilyen lehetőséget, meg kell találni a módját, hogy el tudjanak menni
szabadságra.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Csak néhány napot volt szabadságon, de ahogy jelezte már, 2015. november 26-tól három
hétig korházban lesz ekkor fog jelentősebb időt kivenni.
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Folyamatában lévő dolgok vannak, itt van pl a közmunka ami folyamatos jelenlétet igényel,
aki nincs benne az sajnos nem látja ezeket. Senki ne várja el, hogy annak ellenére, hogy itt
van a településen és a településért dolgozik kiírja a szabadságokat. Beszélt más települések
polgármestereivel is mindenhol probléma ez, nem sajátos dolog.
Lisovszki Tamás:
A rendelet egyértelműen leírja, hogy milyen módon kell a szabadsággal gazdálkodni, nem
lehetőség, hanem előírás. Azért van alpolgármester, hogy a munka meg legyen osztva, ő is ki
veheti a részét belőle.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Sok pályázat volt melyet csak ő írhat alá, hiába is bízna meg bárki mást, mit ahogy ez a
jegyző úr esetében is igaz. Egyoldalúnak látja ezt a dolgot.
Lisovszki Tamás:
Akkor ezzel azt akarja mondani, hogy a jegyző nem mehet el szabadságra?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ezt így nem tudja elfogadni.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Volt az alapítványnak is pályázat, itt volt a KEOP-os közvilágítás vagy a településrendezés
sok olyan munka van mely személyes jelenlétet igényel.
Buzák Zsolt:
Ha most három hétig nem lesz jegyző, akkor mi lesz?
Mindenkinek kell a szabadság, ki kell adni, kell a pihenés a feltöltődés. Nem lehet, hogy egy
embertől függjön minden ezt senkitől nem lehet elvárni, nem lehet mindent egy személyre
lekorlátozni, azért vannak a hivatalban a dolgozók ezért vagyunk mi is.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Itt vannak a rendezvények abban is már föl lett ajánlva, hogy be lehet segíteni szívesen venné.
Szitár Emese:
Azt nem a könyvtárban dolgozók intézik?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Más kívülről látni ezt, mint benne lenni. Kívülről jól hangzanak ezek a dolgok, de nem látnak
mögé, küldjük el a polgármestert szabadságra lehet erről dönteni, de nem látják át a munkáját.
Több napirendi pont nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.
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k.m.f.t.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 29.

JEGYZŐK Ö YVE
a.) T á r g y s o r o z a t
b.) R e n d e l e t: 15
c.) H a t á r o z a t a i : 109 - 126

Tárgysorozat
1./ Előterjesztés Balogh Tibor Zoltán Polgármester Úr hűtlen kezelés bűntettével kapcsolatos
kártérítési igény benyújtásáról
Előadó: Buzák Zsolt képviselő
(Írásbeli előterjesztés alapján)
2./ 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 családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladat ellátási módjának,
szervezeti kereteinek, valamint az e feladat ellátására kötött ellátási megállapodás
felülvizsgálatáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
4./ Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag pályázaton elnyert támogatás felhasználásának
szabályairól
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
5./ Előterjesztés Nyírbogdány község településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása,
véleményezési szakaszának lezárása tárgyában

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
6./ Nyírbogdány község településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása,
környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
7./ Előterjesztés Nyírbogdány Község
megalkotására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Önkormányzata

beszerzési

szabályzatának

8./ Előterjesztés elbirtoklás jogcímén történő vagyonátruházásról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
9./ Előterjesztés Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző bizottság által elvégzett
ellenőrzésről
Előadó: Terdik Tibor bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés alapján)
10./ Előterjesztés gyártelepi faház tetőszerkezet felújításának vállalkozói szerződés
módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
11./ Előterjesztés Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tájékoztatója
Előadó: Rácz Ibolya egyesület képviselője
(írásbeli előterjesztés alapján)
12./ Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának és témakörének meghatározására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
13. / Előterjesztés Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 2. alatti ingatlan megvásárlására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
14./ Előterjesztés 2015. évi karácsonyi rendezvény megtartásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
15./ Előterjesztés Székely Elek Közművelődési Egyesület kérelméről
Előadó: Szentpéteri Viktória egyesület elnöke
(írásbeli előterjesztés alapján)
16./ Előterjesztés Orosz István kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
17. / Egyebek
Nyírbogdány, 2015. november 12.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

