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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor polgármester
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Hajzerné Oláh Ildikó
Terdik Tibor
Támba Borbála
Szitár Emese képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor 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.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásán kívül a következő
napirend megtárgyalását is.
-

Előterjesztés gyártelepi ravatalozó belső berendezéseinek beszerzésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)

A testület a meghívóban szereplő napirendek valamint az utólag felvett napirend
megtárgyalását 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintő
fontosabb intézkedésekről, információkról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése
észrevétele.
Lisovszki Tamás képviselő:
A testület döntött a Bíborfény című kötet megjelenésének támogatásáról. A beszámolóban
nem találkozott ezzel.
Balogh Tibor polgármester:
Két esetben is konzultált a kötet szerzőjével, de nem jelentkezett azóta sem.
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Buzák Zsolt képviselő:
A 8. pontban írt GESZ épülettel kapcsolatos dolog határideje még nem járt le?
Balogh Tibor polgármester:
Még nem voltak kint helyszíni szemlét tartani. Vélhetően a torony is útba van, illetve fizetési
elmaradása is jelentkezett a cégnek, arra hivatkozik, hogy sok a kintlévősége.
Más kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
99/2014. (XII. hó 18. nap) határozata
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről, információkról

A Képviselő-Testület:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a
testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri
beszámolót elfogadta.
Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (2. tsp.):
Nyírbogdány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
A napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban mindenki megkapta. A felvetések mind bele
kerültek az SZMSZ tervezetébe, kéri megvitatását.
Lisovszki Tamás képviselő módosító indítványai:
11.§
(1) A Képviselő-testület évente minimum 12 ülést tart, havi rendszerességgel.
Lisovszki Tamás képviselő fenti indítványát módosította az alábbiak szerint:
11.§
(1) A Képviselő-testület évente minimum 10 ülést tart..
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A képviselő-testület az indítványt 7 igen szavazattal elfogadta.
- A 12.§ (2). A meghívót az ülés tervezett időpontja előtt 5 nappal elektronikusan kell a
képviselők és a meghívottak részére megküldeni. A helyi választópolgárok tájékoztatása
érdekében a polgármester a meghívót az ülés tervezett időpontját megelőző 5 nappal a
Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és ezzel egy időben az Önkormányzat hivatalos
honlapján a www.nyirbogdany.hu-n közzé teszi.
Lisovszki Tamás fenti indítványát visszavonta.
13.§.
(3) A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze az (1) bekezdésében foglalt eseten kívül:
A Képviselő-testület ülése szóban is összehívható:
a) halasztást nem tűrő halaszthatatlan ügyben
b) a rendkívüli ülés napirendjére a kiküldött meghívóban szereplő vagy a telefonban közölt
napirendi pontokon kívül más téma nem vehető fel.
Lisovszki Tamás képviselő fenti indítványát módosította a b.) pont visszavonásával:
A képviselő-testület az indítványt 7 igen szavazattal elfogadta.
20.§.
Az alakuló ülésre vonatkozó szabályok
(4.) Az alpolgármester titkos választását a képviselőkből az alakuló ülésen választott 3 fős
bizottság bonyolítja le.
a) Elnöke: …..........................
b) tagjai:
ba) …...........................
bb)................................
A képviselő-testület az indítványt 7 igen szavazattal elfogadta.
23.§.
A jegyző az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel hirdeti ki, és gondoskodik arról, hogy ezzel egy időben az Önkormányzat
hivatalos honlapján a www.nyirbogdany.hu-n is megjelenjen
A képviselő-testület az indítványt 7 igen szavazattal támogatta.
25.§.
A jegyzőkönyv
(1)A Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv 3 példányban készül, melyből egy példányt a
lakosság tájékoztatása érdekében a Polgármesteri Hivatalban kell elhelyezni, ezzel egy
időben a vonatkozó jogszabályok betartásával az Önkormányzat hivatalos honlapján a
www.nyirbogdany.hu-n is megjeleníteni. Az ülésen elhangzottakról videó felvételt kell
készíteni, amit a jegyzőkönyv mellékleteként kell dokumentálni.
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A képviselő-testület az indítványt 7 igen szavazattal elfogadta.

Buzák Zsolt képviselő indítványai:
A Képviselő-testület összehívása, vezetése
12.§
2.)
A meghívót az ülés tervezett időpontja előtt 5 nappal elektronikus és írásos levél
formájában kell a képviselőnek és a meghívottak részére megküldeni. A helyi
választópolgárok tájékoztatása érdekében a polgármester a meghívót az ülés tervezett
időpontját megelőző 5 nappal a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé teszi, valamint
ugyanebben az időpontban a Nyírbogdány honlapon megjelenteti.
Az indítványt a képviselő-testület 7 igen szavazattal támogatta.
A jegyzőkönyvekkel, valamint a polgármester jogállása, feladataival kapcsolatos indítványát
Buzák Zsolt képviselő visszavonta.
30.§
A képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok
1.)
A képviselő az ülésről való távolmaradását az ülést megelőző nap 16.00-óráig a
polgármesternek köteles bejelenteni írásban, e-mailen, vagy telefonon. A hiányzásokat a
Pénzügyi Bizottság tartja nyílván.
Balogh Tibor polgármester az indítvány módosítására tesz javaslatot, miszerint:
A képviselő az ülésről való távolmaradását közvetlenül az ülést megelőző 1.00-óráig a
polgármesternek köteles bejelenteni írásban, e-mailen, vagy telefonon. A hiányzásokat a
Pénzügyi Bizottság tartja nyílván.
Balogh Tibor polgármester javaslatát a képviselő-testület 7 igen szavazattal támogatta.
Buzák Zsolt visszavonta távolmaradási indítványát.
Szitár Emese képviselő indítványai:
A 11.§ valamint a 24.§ és 30. indítványait visszavonta.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
A jegyzőkönyvnek csak hiteles példányai vannak. Javasolja, hogy javítsuk és szúrjuk be, hogy
csak a nyílt testületi ülések szolgálják a lakosság tájékoztatását. A videó felvétel problémás
lehet, a jegyzőkönyveket pdf formátumban terjesszük föl, a videó kamerás felvételeket nem
tudjuk így kezelni. El lehet fogadni és majd meglátjuk, hogy lesz-e észrevétel.
Meg kell határozni a tárgyi feltételeket is valamint, hogy ki fogja kezelni. Mindez azért
lényeges mivel a jövő héten is lesz ülés nehogy ebből probléma legyen.
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Terdik Tibor képviselő:
Annak idején pontosan ezért lett kivéve ez az SZMSZ-ből. Olyan felvételek készültek, amiből
nem derült ki semmi sem. Meg lehet próbálni, de szét kell nézni és a célnak megfelelő
készüléket kell venni.
Buzák Zsolt képviselő:
Volt már probléma a honlappal reméli, hogy a jövőben nem lesz ilyen probléma vele. Arról se
feledkezzük meg, hogy egymástól függetlenül érkeztek a módosító javaslatok.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
A jegyzőkönyveket ne úgy képzelje el senki sem, hogy teljesen szó szerint mindent
aprólékosan rögzít, senki se várja el ezt. A napirendhez kapcsolódó lényegi kérdéseket,
észrevételeket tartalmazza, ha valaki egyes dolgot szó szerint szeretne szerepeltetni fel kell
hívni rá a figyelmet előre szólni kell, mit ahogy volt is már erre példa.
Kellene egy határidőt is szabni a feltételek megteremtésére is.
Balogh Tibor polgármester :
Javasolja, a 2015. január 31-i időpont meghatározását a tárgyi feltétel beszerzését illetően.
Más 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
12/2014. (XII. hó 18. nap) rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§
Az önkormányzat hivatalos elnevezése és székhelye, a képviselő-testület és szervei és
bélyegzői
(1) Az önkormányzat hivatalos elnevezése:
a.)Nyírbogdány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).
b.)Székhelye: 4511. Nyírbogdány, Kéki utca 2.
(2) Az Önkormányzat képviselő-testületének elnevezése:
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület).
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Székhelye: 4511. Nyírbogdány, Kéki utca 2.
(3) A Képviselő-testület szervei:
a) Nyírbogdány község Polgármestere (a továbbiakban: polgármester)
Székhelye: 4511. Nyírbogdány, Kéki u. 2.
b)Nyírbogdány
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Pénzügyi
Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban: Pénzügyi Bizottság);
Székhelye: 4511. Nyírbogdány, Kéki utca 2.

és

c)Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi,
Bizottsága (a továbbiakban: Szociális Bizottság),
Székhelye: 4511. Nyírbogdány, Kéki utca 2.
d)Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének Polgármesteri Hivatala
Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
Székhelye: 4511. Nyírbogdány, Kéki utca 2.
(4)Az Önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az
Önkormányzat elnevezését és a bélyegző sorszámát.
(5)A Képviselő-testület körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a
Képviselő-testület elnevezését és a bélyegző sorszámát.
(6)A Polgármester körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a
Polgármester elnevezését, és a bélyegző sorszámát
(7)A Polgármesteri Hivatal körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét,
körben a Polgármesteri Hivatal elnevezését és a bélyegző sorszámát.
(8)A Jegyző körbélyegzője középen tartalmazza Magyarország címerét, körben a
Nyírbogdány Község Jegyzője elnevezését és a bélyegző sorszámát.
2.§
Az Önkormányzat jelképei, ünnepei, rendezvényei
a) Az Önkormányzat jelképei a címer és a zászló.
b) A címer leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet szabályozza.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.§
Az Önkormányzat ünnepei:
Március 8. Nemzetközi Nőnap
Május 1. Majális
Május utolsó vasárnapja Gyermeknap
Augusztus 20. Államalapítás ünnepe, Új kenyér szentelés
Október 1. Idősek Világnapja
Helyi Történelmi Egyházakkal közösen rendezett Karácsonyi rendezvény
4.§
Az Önkormányzat rendezvényei:
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a) Helyi Történelmi Egyházakkal és civil szervezetekkel közösen szervezett Községi
Falunap, minden év októberének első hétvégéje
5.§.
Az Önkormányzat által működtetett médiaszolgáltatások és az Önkormányzat által kiadott
sajtótermékek
(1) Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.nyirbogdany.hu
(2) Az Önkormányzat megjelenő lapjának címe: Bogdányi Híradó
6.§.
Az Önkormányzat által alapított elismerések

(1)Az önkormányzat helyi kitüntetéseket és elismerő címeket adományoz. A kitüntetések és
elismerő címek adományozására vonatkozó szabályokat külön rendelet szabályozza.
(2) Az Önkormányzat által alapított kitüntető cím:
a) díszpolgári cím
(3) Az Önkormányzat által alapított díj:
a) Nyírbogdány községért díj
7.§
Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai
(1)

Az Önkormányzat testvértelepülései:

a)
b)
c)
d)

Nagydobrony (Ukrajna)
Dunabogdány (Magyarország)
Tiszabogdány (Ukrajna)
Bihar (Románia)
8.§
A Képviselő-testület átruházott hatáskörei

(1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a
a)
köztemetés megállapítása, hatáskörét.
(2) A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottságra ruházza át a
a)
A pénzügyi, gazdálkodási vonatkozású önkormányzati rendelet tervezetek
véleményezése
b)
javaslattétel a képviselői tiszteletdíj megvonására a jogszabályban meghatározott
esetekben
c) Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 37.§-ban
meghatározott összeférhetetlenség kivizsgálása.
d) Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §. (1)-(5)
bekezdésében szabályozott vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, ellenőrzése hatáskörét.
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(3) A Képviselő-testület a Szociális Bizottságra ruházza át a
a)
önkormányzati segély,
b)
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

9.§.
(1)
Az Önkormányzat hatáskörének átruházására, illetve visszavonására a polgármester és
a bizottságok tesznek javaslatot.
(2)
Az átruházott hatáskör gyakorlója az általa hozott döntésekről beszámol a döntés
meghozatalát követő legközelebbi testületi ülésen.
II.Fejezet
10.§.
A Képviselő-testület működése
A Képviselő-testület összehívása, vezetése
(1)
A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós
akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat ellenőrző
bizottság elnöke hívja össze és vezeti.
(2)
Az (1) bekezdés alkalmazásában tartós akadályozatásnak minősül a szabadság
kivételével a 30 napot időtartamot meghaladó betegség, egyéb távollét.
11.§.
(1)
A Képviselő-testület évente minimum 10 ülést tart,
(2)
A Képviselő-testület ülését Művelődési Ház Tanácskozó Termében (4511.
Nyírbogdány, Fő u. 8) tartja.
(3)
A Képviselő-testület dönthet arról, hogy ülését a (2) bekezdésben megjelölt
helyszíntől eltérő helyszínen tartja.

(1)
a)
b)
c)
d)

12.§.
A Képviselő-testületet összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés
tervezett időpontját,
helyszínét,
a napirendi javaslatot, az előterjesztők megjelölésével,
az egyes napirendi pontokhoz meghívottak nevét,

(2) A meghívót az ülés tervezett időpontja előtt 5 nappal elektronikus és írásos levél
formájában kell a képviselőnek és a meghívottak részére megküldeni. A helyi
választópolgárok tájékoztatása érdekében a polgármester a meghívót az ülés tervezett
időpontját megelőző 5 nappal a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé teszi, valamint
ugyanebben az időpontban a Nyírbogdány honlapon megjelenteti.

(3) A Képviselő-testület üléseit az ülésterv szerint tartja.
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(4)
a)
b)
c)
d)

Az üléstervre javaslatot tehetnek:
polgármester,
bizottságok,
képviselők,
jegyző.

(5) A Képviselő-testület üléstervét a megelőző év december 31. napjáig fogadja el.
(6) Az ülésterv tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)

Az ülés tervezett időpontját,
Az ülés tervezett napirendi javaslatát,
Az előterjesztő megnevezése
Az előterjesztést véleményezőt,
Az előterjesztés benyújtásának tervezett időpontját,

(7)Az ülésre meg kell hívni:
a) képviselőket,
b) előterjesztőket,
c) azokat a személyeket akit az ülés meghívója megjelöl.
13.§.
(1)
Rendkívüli ülés összehívására irányuló kezdeményezést a polgármesterhez, az ülés
tervezett időpontja előtt 5 nappal írásban lehet benyújtani. Az indítványhoz csatolni kell az
ülés időpontjára és napirendjére vonatkozó javaslatot.
(2)
A polgármester az ülést legkésőbb az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül
az indítványban javasolt időpontra, de legkésőbb 10 napon belüli időpontra hívja össze.
(3)
A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze az (1) bekezdésében foglalt eseten kívül:
A Képviselő-testület ülése szóban is összehívható:
a) halasztást nem tűrő halaszthatatlan ügyben.

14.§
A határozatképtelen ülést 3 napon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A napirendi
javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.
15.§
A Képviselő-testület az ülés időtartamának elhúzódása esetén dönthet arról, hogy az ülést
félbeszakítja és a következő munkanapon a meg nem tárgyalt napirendek tárgyalását tovább
folytatja.
16.§
Az ülésvezető jogkörei:
a)
megállapítja az ülés határozatképességét,
b)
javaslatot tesz az ülés napirendjére,
c)
tárgyalásra bocsátja a napirendi pontokat
d)
szünetet rendelhet el,
e)
engedélyezi a hozzászólásokat,
f)
lezárja a vitát
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g)
h)
i)
j)

szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat
lezárja a napirendi pontok tárgyalását
rendre utasítja a Képviselő-testület ülését megzavaró képviselőt
bezárja az ülést.
17.§.
A tanácskozás rendje

(1) A Képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:
a)
polgármesteri beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről; beszámoló a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;
b)
a rendelet kiadását igénylő napirendi pontok;
c)
a határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok;
d)
határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok (egyebek);
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tárgyalási sorrendtől ügyrendi
javaslatra eltérhet.
(3) A napirendi pont tárgyalási sorrendje:
a)
az előterjesztő kiegészítést tehet az írásos előterjesztéshez;
b)
az előterjesztéssel kapcsolatban állást foglaló bizottság ismerteti véleményét;
c)
az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések,
d)
vita az előterjesztéssel kapcsolatban;
e)
módosító javaslatok megtétele;
f)
döntés a módosító javaslatokról;
g)
döntés az eredeti előterjesztésben szereplő döntési javaslatról,
(4) A döntés meghozatala előtt az ülésvezető a jegyzőnek szót ad a jogszabálysértő döntés,
működés jelzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésére.
18.§.
(1) A hozzászólás, a hozzászólásra való jelentkezés sorrendjében történik.
(2) Egy napirendi pont esetében 2 alkalommal maximum 2 időtartamban lehet hozzászólni.
(3) A polgármester a hozzászólótól megvonja a szót:
a) a (2) bekezdésben foglalt időkorlát túllépése esetén,
b) ha a hozzászólás nem az adott napirendhez kapcsolódik,
(4) A hallgatóság számára a hozzászólási jogot a polgármester biztosítja.
(5) A polgármester - saját mérlegelési jogkörében - a tanácskozás rendjének fenntartása
érdekében azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét megzavarja, első alkalommal felszólítja a
rendzavarás megszüntetésére, ha ez sikertelen megvonja a szót, amennyiben ez sem vezet
eredményre a rendbontót az ülésterem elhagyására kötelezheti.
19.§.
Az előterjesztések
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(1)
Előterjesztésnek minősül:
b)
rendelet-tervezet,
c)
határozat tervezet,
d)
beszámoló,
e)
tájékoztató,
(2)
Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén írásban, az előterjesztés
szabályainak megfelelően kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat
meghozatalát. A Képviselő-testület a kezdeményezés elfogadása esetén kijelöli az
előterjesztés elkészítésért felelőst és a döntés-tervezet benyújtásának határidejét.
(3)
a)
b)
c)
d)

Előterjesztés benyújtására jogosultak:
polgármester,
képviselő,
bizottságok,
jegyző

(4)
a)
b)
c)

Az illetékes bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések:
rendelet módosítását igénylő előterjesztések
pénzügyi tárgyú előterjesztések
személyi döntést, állásfoglalást igénylő előterjesztések

(5)
Kizárólag írásban nyújthatóak be a (4) bekezdésben felsorolt előterjesztések.
(6)
Szóbeli előterjesztés esetén is a döntés tervezetét írásban kell benyújtani.
(7)
A rendelet-tervezethez készítendő előzetes hatásvizsgálat eredményéről és
indokolásról a képviselő-testületet tájékoztatni.
(8)
A rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal készíti el és - jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában küldi meg véleményezésre az arra jogosult szerveknek,
személyeknek.

20.§.
Az alakuló ülésre vonatkozó szabályok
(1) Az alakuló ülésre a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni
az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel.
(2) Az alakuló ülés napirendje:
a) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és
polgármester választás eredményéről.
b) A képviselők és polgármester eskütétele,
c) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.
d) Nyírbogdány község Önkormányzata Szervezeti és működési Szabályzatának
módosításáról
e) alpolgármester megválasztása, eskütétele
f) alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása,
g) bizottságok megválasztása,
h) képviselők tiszteletdíjának megállapítása,
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(3)
Az alakuló ülésen a polgármester illetményére, költségtérítésére a jegyző tesz
javaslatot.
(4) Az alpolgármester titkos választását a képviselőkből az alakuló ülésen választott 3 fős
bizottság bonyolítja le.
a) A bizottság egy Elnök és két bizottsági Tagból áll.
(5)
Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazás előre elkészített
szavazólapok kiosztásával történik, A szavazólapon szerepel az alpolgármesternek javasolt
személy neve. A szavazás a jelölt neve melletti körben elhelyezett két egymást metsző
vonallal történik. A szavazólapok összesítését követően a bizottság kihirdeti a szavazás
eredményét.
(6) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül,
mely tartalmazza:
a)
a választás időpontját,
b)
a szavazáson részt vevő képviselők számát,
c)
a szavazás számszerű eredményét,
d)
a bizottság elnökének és tagjainak aláírását.
(7) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.
21.§.
A döntéshozatali eljárás
(1) A Képviselő-testület nyílt szavazása során a képviselők kézfelnyújtással közlik az adott
javaslattal kapcsolatos döntésüket.
(2) A névszerinti szavazás során a polgármester abc sorrendben felolvassa a megválasztott
képviselők nevét, akik egymás után, szóban az „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” kifejezés
alkalmazásával szóban közlik döntésüket.
(3) Titkos szavazás során a 20.§. (5) bekezdésében leírt módon
22.§.
(1)
A polgármester a módosító indítványokat az eredeti javaslatot megelőzve bocsátja
szavazásra. A Képviselő-testület a módosító indítványokról egyenként, azok megtételének
sorrendjében dönt. A módosító indítványok elfogadásához a jelen lévő képviselők, több, mint
felének egybehangzó "igen" szavazata szükséges.
(2) A módosító indítványt előterjesztője a szavazás megkezdése előtt visszavonhatja.
(3) Minősített többség szükséges Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben
szabályozott eseteken.
(4) Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt
ügyrendi javaslatra, szünet elrendelése után a polgármester újból szavazásra bocsáthatja a
javaslatot.
(5) Ha a Képviselő-testület az (4) bekezdésben szabályozott eljárásában újból nem hoz
döntést, akkor az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell tűzni, ha
a döntésre:
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a)

törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség,

23.§.
(1) A jegyző az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel hirdeti ki.
(2) A jegyző a kihirdetett önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet.
(3) A Pénzügyi Bizottság minden év december 31-ig felülvizsgálja az önkormányzati
rendeletek hatályosulását és a vizsgálat eredményéről beszámol a Képviselő-testületnek.
23.§.
(1)A Képviselő-testület határozatainak számozását évente újrakezdi. A határozatok
számozása folyamatos. A határozatok számozására pozitív egész arab számokat kell
alkalmazni.
a) A határozat megjelölése tartalmazza:
b) a Képviselő-testület megnevezését,
c) a „ határozata” kifejezést
d) a határozat meghozatalának évét, hónapját és napját,
e) a határozat címét.
(2) A határozat megjelölésére:
„Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014.(I.20.) határozata
a Képviselő-testület 2015. évi üléstervéről „
(3)
A határozat a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza:
a) a Képviselő-testület döntését
b) a végrehajtására szolgáló határidő és a végrehajtásáért felelős megnevezését.
(4)
E §-ban foglaltakat az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokra a
közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
(5)
A jegyző a normatív határozatokat közzé teszi.
(6) A jegyző az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel hirdeti ki, és gondoskodik arról, hogy ezzel egy időben az Önkormányzat
hivatalos honlapján a www.nyirbogdany.hu-n is megjelenjen.

24.§.
A jegyzőkönyv

1. A Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv 3 példányban készül, melyből egy
példányt a lakosság tájékoztatása érdekében a Polgármesteri Hivatalban kell
elhelyezni, ezzel egy időben a vonatkozó jogszabályok betartásával az Önkormányzat

284
hivatalos honlapján a www.nyirbogdany.hu-n is megjeleníteni. A nyílt ülésen
elhangzottakról videó felvételt kell készíteni, amit a jegyzőkönyv mellékleteként kell
dokumentálni.

2. A jegyzőkönyv a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározottakon túl
tartalmazza:
a) ülés helyét, időpontját,
b) megjelent képviselők és meghívottak nevét,
c) a tárgyalt napirendi pontokat,
d) a tanácskozás lényegét,
e) a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket,
f) a napirendi pontonként az előadók nevét, szóbeli előterjesztés esetén annak rövid
tartalmát,
g) napirendenként a felszólalók nevét, kérdéseket és a hozzászólások lényegét,
h) az elhangzott bejelentéseket, kérdéseket, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat,
i) polgármester intézkedéseit,
3. A jegyzőkönyvbe való betekintést a jegyzőnél lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyv
a polgármesteri hivatalban munkaidőben tekinthető meg. A jegyzőkönyvről másolat
kérhető, melynek díját külön határozat tartalmazza.

25.§.
A közmeghallgatás
(1)A Képviselő-testület évente egy alkalommal, a településen és a gyártelepi településrészen
is közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás meghívóját a polgármester a közmeghallgatás
tervezett időpontja előtt 5 nappal a településen elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint az
önkormányzat honlapján közzéteszi.
III. Fejezet
Az Önkormányzat szervei, azok jogállása, feladataik
26.§.
A Polgármester jogállása, feladatai
(1)A polgármester tisztségét főállásban/társadalmi megbízatásban látja el.

27.§.
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(1) A polgármester 1.000.000.-ft/kötelezettségvállalás
értékhatárig dönt a
forrásfelhasználásról, döntéséről, a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
28.§.
(1)
A Képviselő-testület tagjai közül egy fő alpolgármestert választ, aki társadalmi
megbízatású látja el tisztségét.

29.§.
A Bizottságok jogállása feladatai
(1)
A Pénzügyi Bizottság 5 tagból áll, a bizottsága elnöke és tagjai önkormányzati
képviselők.
(2)
A Szociális Bizottság 5 tagból áll, a bizottsága elnöke és tagjai önkormányzati
képviselők.
(3) A Pénzügyi Bizottság nyilván tartja és ellenőrzi:
a) a polgármester és hozzátartozója, az önkormányzati képviselő és hozzátartozója
vagyonnyilatkozatát.
b) Az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal összefüggő a helyi önkormányzatokról
szóló törvényben meghatározott bizottsági feladatokat.
IV.Fejezet
30.§.
A képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok
(1)A képviselő az ülésről való távolmaradását az ülést megelőzően a polgármesternek köteles
bejelenteni. A hiányzásokat a Pénzügyi Bizottság tartja nyilván.

(2)A helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő
önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselőtestület Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelete alapján szabályozza.

V. Fejezet
31.§.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés szabályai

(1)
Az Önkormányzat a megyében működő, a települési, területi és országos nemzetiségi
Önkormányzat részéről érkező kezdeményezéseket a Szociális Bizottságnak adja át
véleményezésre. A Bizottság a kezdeményezéssel kapcsolatban 30 napon belül alakítja ki
álláspontját és terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a Bizottság
véleményének megérkezését követő ülésén dönt.
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a)
Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat jogszabályban meghatározott
véleményezési jogkört biztosítja a nemzetiségi önkormányzatnak.
(2)
A nemzetiségi önkormányzat véleményét a polgármester kéri ki a döntés meghozatala
előtt.
(3)
A nemzetiségi önkormányzat jogszabályban meghatározott egyetértési jogát a
polgármester kéri ki a jogszabályban meghatározott határidő figyelembevételével.
(4)
A településen működő roma nemzetiségi egyesülettel való együttműködés során a
kezdeményezések kezelésére az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
32.§
Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a nemzetiségi önkormányzat
és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodás szerint nyújt támogatást.
I.
Fejezet
Záró rendelkezések
33. §
(1) Ez a rendelet 2014. december 19-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 28.) rendelete

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző

1. számú melléklet
Nyírbogdány Község címerének leírása
Az Önkormányzat címere:
Kékkel vágott talpú, vörös-zölddel hasított háromszög pajzs. Első mezőben lévő
címermotívum
középen
elhelyezett,
szemben
álló-lebegő
arany
férfialak.
Jobb kezében arany háromágú földre támasztott szigonyt tart, míg bal kezében három szál,
egymástól szimmetrikusan széthajló arany búzakalászt, vállmagasságban. Az alak öltözete
egyszerű, zsinóros mente, nadrág, kalap, csizma.
Második mezőben lebegő, stilizált arany tölgyfa, (öt makk, három levél), melyhez arany
nyelű, ezüstfejű balta van támasztva.
A kék vágott talpon balra ívesen kanyarodó-ugró ezüst csuka, farka és orra azonos
magasságban.
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2. számú melléklet
a.)Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság feladatai:
- Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 37.§-ban
meghatározott összeférhetetlenség kivizsgálása.
- Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §. (1)-(5)
bekezdésében szabályozott vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, ellenőrzése hatáskörét.
- Véleményezi az éves költségvetési javaslatot, és végrehajtásáról szóló beszámolók
tervezeteit,
- Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés - csökkenés) alakulását, értékeli az előidéző
okokat,
- Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,
- Előzetesen véleményezi a költségvetési átcsoportosításokat,
- Javaslatot tesz helyi adó megállapítására,
- Véleményezi az önkormányzat vállalkozási tevékenységére készített javaslatot,
- Véleményt nyilvánít az önkormányzati törzsvagyon korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak feletti rendelkezésre irányuló javaslatról,
- Figyelemmel kíséri az intézmények pénzügyi gazdálkodását,
b.) Szociális, Egészségügyi Oktatási és Kulturális Bizottság feladatai:
- Előzetesen véleményezi az egészségügyi és szociális kérdések megoldására fordítandó
költségvetési összegek átcsoportosítására vonatkozó javaslatot,
- Javaslatot dolgoz ki a szociális ellátottság javítására,
- Folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a megváltozott munkaképességűek számának,
valamint a létminimum határán élők számának alakulását, helyzetük javítására intézkedéseket
kezdeményez,
- Véleményezi a szociális és egészségügyi célra fordítható előirányzatokat,
- Folyamatosan értékeli a foglalkoztatás helyzetét,
- Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati hatósági ügyekben, önkormányzati segély és
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításában
- véleményezi az egészségügyi és szociális témákban készített testület elé kerülő
beszámolókat, előterjesztéseket,
- Közreműködik az roma nemzetiség felzárkóztatásával összefüggő önkormányzati feladatok
megvalósításában,
- Előzetesen véleményezi az oktatási, közművelődési kérdések megoldására fordítandó
költségvetési összegek átcsoportosítására vonatkozó javaslatot,
- Véleményezi az oktatási, közművelődési intézmények költségvetési támogatását,
- Véleményezi az oktatási, közművelődési témákban készített, testület elé kerülő
beszámolókat, előterjesztéseket,
- Figyelemmel kíséri és segíti a község sportéletét.
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3. számú melléklet
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai:
Polgármester:
Balogh Tibor Zoltán
Alpolgármester:

képviselők:
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Hajzerné Oláh Ildikó
Szitár Emese
Támba Borbála
Terdik Tibor

a.) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság
1. Elnök: Terdik Tibor
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Szitár Emese
Támba Borbála
b.) Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottsága
1. Elnök: Támba Borbála
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Szitár Emese
Terdik Tibor

4. melléklet
1. Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
1.1. a tervezett önkormányzati rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, így különösen
1.1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………
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1.1.2. környezeti és egészségi következményei:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………
1.1.3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………
1.2. az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás
elmaradásának várható következményei:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………
1.3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………
Kelt: ………………………….
………………………………………………
az előzetes hatásvizsgálatot végző aláírása

2. Indokolás a rendelet-tervezethez

2.1.Az önkormányzati rendelet megalkotásának
2.1.1. társadalmi oka és célja:
2.1.2. gazdasági oka és célja:
2.1.3. szakmai oka és célja:

290
2.2.
2.3.A jogi szabályozás várható hatása:
2.4.A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja:
2.5.A javasolt szabályozás esetében a Jat. 20. § -ában nevesített eljárás lefolytatása
kötelező-e? igen/nem*
2.6.Amennyiben igen, az előzetes bejelentési eljárás befejeződött-e?
Kelt:

…………………………….
aláírás
Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány község Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirend megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadta és a
képviselő-testölet felé is elfogadásra javasolja.
Más 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
13/2014. (XII hó 18 nap) rendelete

Nyírbogdány Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.05.)
rendelet módosításáról

A Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV.tv.34.§-ban meghatározott
jogkörében eljárva a következőket rendeli el
1.§.
A rendelet 1. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2014.évi költségvetését.
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2.§.
A rendelet 2. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2014.évi költségvetését.
3.§.
A rendelet 3. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2014.évi költségvetését.
4.§.
A rendelet 4. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2014.évi költségvetését.
5.§.
A rendelet 5. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2014.évi költségvetését.

6.§.
A rendelet 6. melléklete alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási és
bevételi főösszege 279.037.-eFt.
7.§
(1)E rendelet 2014.december 19-én lép hatályba.
(2)A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő 15 napig
tartó kifüggesztésével gondoskodik.

Nyírbogdány, 2014. december 18.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző

1. melléklet

I.

Költségvetési bevételi előirányzat megváltoztatása
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a) Bevételi előirányzat
funkcióként

emelés

kormányzati

1. Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcs.fel.
− Részesedések értékesítése

2600

2600

2. Adó-,vám és jövedéki igazg.
− Egyéb bírságok teljesítése

1540

1540

1985

1985

3. Országgyűlési, önkormányzati és EU
parlamenti képv.vál.kapcs.tev.
− műk. c.támogatási bevétel
4. Könyvtári szolgáltatás
− Működési bevételek

45

45

5. Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás
- működési c.tám.bevételek

15522

15522

6. Önkorm.és önk-i hiv.jogalkotó és ált.ig.tevék.
- működési bevételek

1071
93

1164

780

780

- felhalmozási c.átvett pénze.
7. Család és nővéd.eü. gondozás
- működési c.támog.bevétele

8. Egyéb szoc.természetbeni és pénzbeli ellátás
- köztemetés törlesztése

146

Bevételi előirányzat emelése összesen:

b) Bevételi előirányzat csökkentés kormányzati funkcióként

146

23782

0
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Bevételi előirányzat csökkentés összesen:

0

Bevételi előirányzat megváltoztatása
összesen (a-b) :

23782

2. melléklet
ezer forintban!

II.

Költségvetési kiadási előirányzat megváltoztatása

c) Kiadási
előirányzat
funkcióként

emelés

kormányzati

9. Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.
- dologi kiadások

5613

- felhalmozási kiadások

2328

7941

10. Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.fel.
− Dologi kiadások

130

− Fizetendő ÁFA

3633

− Felhalmozási kiadás

241

11. Város -,közs.gazdálkodás
− Dologi kiadás

2255

4004
2255

12. Családsegítés
− Dologi kiadás

51

51

6. Család és nővédelmi eü.gondozás
- dologi kiadás

136

136

1158

1158

3000

3000

7. Nem veszélyes hull.kez.ártalm.
- dologi kiadások
8. Köztemető fenntartás és működtetés
- dologi kiadások
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9. Könyvtári szolgáltatás
- dologi kiadás

475

475

10. Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás
- személyi juttatás

15279

- munkaadót terh jár. ,szoc.hj.adó

2091

- dologi kiadások

2375

19745

11.Országgyűl.i,önkorm.i és EU parlementi
képv.vál.kapcs.tevékenység
- személyi juttatás

1395
376

- munkaadót terh jár. ,szoc.hj.adó
- dologi kiadások

559

2330

12. Fejezet és ált.tartalék elsz-a
- általános tartalék emelése

2617
2617

Kiadási előirányzat emelése összesen:

43712

d) Kiadási előirányzat csökkentés kormányzati funkcióként

1.

Önkorm.i és önk-i hiv.jogalk.és ált.ig.tev.
− dologi kiadások

2.

3.

1961

1961

Önkorm.i vagyonnal való gazd.kapcs.fel.
- dologi kiadások

1800

- Beruházási kiadások

2709

- Felújítási kiadások

9247

13756

Közvilágítás
2100
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- dologi kiadások
4.

2100

Város-és községgazdálkodás
- dologi kiadások

80

80

5. Családsegítés
51
-dologi kiadások

51

6. Könyvtári szolgáltatás.
- dologi kiadások

1100

1100

882

882

7. Család és nővéd.eü.gondozás
- dologi kiadások

Kiadási előirányzat csökkentés összesen

19930

Kiadási előirányzat megváltoztatása
összesen (a-b):

23782

3. melléklet
ezer forintban!
2014. II. félévben a központi költségvetésből biztosított pótelőirányzat
•

Óvodáztatási támogatás

510

•

E-útdíj bevezetésével kapcsolatos
Önkormányzatoknál keletkező
bevételkiesés ellentételezése

1180

Szociális tüzelőanyag vásárlásához

3983

•
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kapcsolódó kiegészítő támogatás
•

591

II. félévi bérkompenzáció

Központi pótelőirányzat összesen:

6264
4. melléklet
ezer forintban!

Központosított előirányzat kiadást érintő tételei

Kiadási előirányzat emelése
•

Óvodáztatási támogatás

•

E-útdíj bev.kapcs.bevétel

510

1180

(tartalék emelése)
•

Szociális tüzelőanyag támogatás

•

II. félévi bérkompenzáció
- személyi juttatás

465

- munkaadót terh.jár.

126

Kiadási előirányzat emelése összesen:

3983

591

6264

5. melléklet
ezer forintban!

Központosított előirányzat bevételt érintő tételei

a.) Bevételi előirányzat emelése
•

Központi költségvetésből biztosított
pótelőirányzat (3.sz.melléklet szerinti

6264
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többlet bevételi célokra)

Bevételi előirányzat emelés összesen:

6264

6. melléklet
Az önkormányzat 2014. évi összesített kiadási és bevételi előirányzatának módosítása

ezer forintban!

MEGNEVEZ
ÉS

Eredet
i

Módosíto
tt

előirányzat

Javasolt
előirányzat
módosítás

Központi
előirányzat
módosítás

Javasolt
módosítot
t
növelé csökkené növelé csökkené előirányz
s
s
s
s
at
(+)
(-)
(+)
(-)

BEVÉTEL

24770
9

248991

23782

-

6264

-

279037

KIADÁS

24770
9

248991

43712

19930

6264

-

279037

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására és a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
((2014. október 27-i és a 2014. november 12-i ülésre kiküldött írásbeli
előterjesztések alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Az előterjesztés írásbeli anyagát már az előző ülések alkalmával kiküldték.
A szavazatszámláló bizottság elnökének Lisovszki Tamás, a számláló bizottság tagjainak
Szitár Emesét, Támba Borbálát és Buzák Zsoltot javasolja megválasztani.
A képviselő-testület a 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
100/2014. (XII. hó 18. nap) határozata
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Az alpolgármester választás lebonyolító szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásáról

a képviselő-testület,
Titkos szavazással történő alpolgármester választás lebonyolítására a szavazatszámláló
bizottság elnökének: Lisovszki Tamást, tagjainak: Szitár Emese, Támba Borbála és Buzák
Zsolt testületi tagoknak megválasztotta.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Hajzerné Oláh Ildikó képviselő:
Szeretné tájékoztatni a testületet személyes érintettségéről.
Az indítvánnyal kapcsolatban kérdés észrevétel nem érkezett. A polgármester szavazásra
bocsátja a kérdést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
101/2014.(XII.18.) határozata
társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása
A Képviselő-Testület:
A társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásával kapcsolatos titkos szavazásnál a
jelölt Hajzerné Oláh Ildikó a szavazásból nem zárja ki.
Balogh Tibor Zoltán
polgármester

sk.

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán polgármester a szavazás lebonyolításáig szünetet rendelt el.
A szavazásról külön jegyzőkönyv készült, amely a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez
csatolásra került.
Szünet után:
Balogh Tibor polgármester:
Felkérte a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy a titkos szavazás eredményéről
tájékoztassa a testületet.
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Lisovszki Tamás a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
Ismertette a titkos szavazás eredményét. Elmondta, a szavazatszámláló bizottság 7
szavazólapot osztott ki, mind a 7 leadott szavazólap benne volt az urnában melyek érvényesek
voltak.
A titkos szavazás eredménye: Hajzerné Oláh Ildikó 4 támogatói szavazatot és 3 nem
szavazatot kapott. A jelölt a minősített többséget a társadalmi megbízatású alpolgármester
megválasztásához megszerezte, így Hajzerné Oláh Ildikó társadalmi megbízású
alpolgármester.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Köszöni a támogatást.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen 3 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
102/2014. (XII. hó 18. nap) határozata
Hajzerné Oláh Ildikó társadalmi megbízású alpolgármester megválasztásáról

a Képviselő-Testület:
Hajzerné Oláh Ildikó Nyírbogdány, Kéki u. 106. szám alatti lakost alpolgármesterré
megválasztotta.

Balogh Tibor polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy a megválasztott alpolgármesternek e minőségében is esküt kell
tenni, erre most kerül sor.
ESKÜTÉTEL
Balogh Tibor polgármester:
Megállapította, hogy Hajzerné Oláh Ildikó megválasztott alpolgármester a képviselő-testület
előtt a törvényben előírt esküt letette.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról is dönteni kell. A
tiszteletdíjat 2014. december 18. napjától bruttó 110.000.- Ft/hó összegben javasolja
megállapítani.
Kérdés hozzászólás nem érkezett, a képviselő-testület a tiszteletdíj megállapításával
kapcsolatban 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
103/2014. (XII. hó 18. nap) határozata
Társadalmi megbízású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
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a Képviselő-Testület:

Hajzerné Oláh Ildikó társadalmi megbízású alpolgármester (Nyírbogdány, Kéki u. 106. szám
alatti lakos) tiszteletdíját 2014. december 18. napjától bruttó 110.000.- Ft/hó összegben
állapítja meg.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés 4511. Nyírbogdány, Fő u. 1/a. szám alatti ingatan
megvásárlásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(2014. november 12-i ülésre kiküldött írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, 5 igen szavazattal egyhangúlag a
megegyezést szorgalmazta, és 15 millió forintos vételár felajánlását javasolta az ingatlanért.
Ezt az összeget javasolja a képviselő testület felé is elfogadásra.
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
104/2014. (XII. hó 18. nap) határozata
4511. Nyírbogdány, Fő u. 1/a. szám alatti ingatan megvásárlásáról
a Képviselő-Testület:

A 4511. Nyírbogdány, Fő u. 1/a. szám alatti ingatan megvásárlásának vételárára 15 Millió
forintot ajánl föl.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés Balogh Tibor Zoltán polgármester szabadság megváltásáról
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte Szentpéteri Szabolcs jegyzőt, hogy az írásbeli előterjesztést szeretné –e
kiegészíteni?
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
A Kormányhivatal állásfoglalását kérte a szabadságmegváltását illetően. Kéri az írásbeli
előterjesztés megvitatását. Egyben, mint előterjesztő az előterjesztését módosítja, a
2010.10.03. és 2014.10.12 időszakban keletkezett ki nem vett szabadság bruttó 3.491.676,-Ft
kifizetésével kerül megváltásra.

Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, 5 igen szavazattal egyhangúlag a
polgármester szabadságát a 2010. 10. 03. - 2014. 10.12. időszakra javasolja megváltani.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet, tájékoztatva a
testületet, hogy a szavazásban nem vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő–testületének
105/2014.(XII. hó 18 nap) határozata
Balogh Tibor Zoltán polgármester úr szabadságmegváltásáról
A Képviselő-testület
1.

Megtárgyalta Balogh Tibor Zoltán polgármester szabadságmegváltása iránti igényét.

2.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 107. § (2) bekezdése,
valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 5. §-a alapján Balogh Tibor
Zoltán polgármester részére szabadságmegváltás címen bruttó 3.491.676,-Ft
kifizetéséhez hozzájárul.

3.

A szabadságmegváltás kifizetéséhez szükséges pénzösszeget az önkormányzat személyi
kiadási előirányzata terhére biztosítja.

Felelős: Szentpéteri Szabolcs jegyző

Határidő: 2014.12.31.
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Balogh Tibor Zotlán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Előterjesztés elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közmeghallgatás
megtartásáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht) 2015. január 1. napjától
megváltozik.
A 2014. december 31. napjáig hatályos szabályozás szerint a települési hulladékot csak abban
az esetben kötelező elkülönítetten gyűjteni, ha azt az önkormányzat rendeletében előírja.
A Ht. 2015. január 1. napjától érvényes rendelkezési szerint a helyi közszolgáltatás keretében
kötelező az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer kialakítása. Az önkormányzatnak
gondoskodnia kell az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek
megszervezéséről.
A változásról a lakosságot tájékoztatni kell. Javaslatokat kér a közmeghallgatás megtartásának
időpontjára.
Szitár Emese:
A közmeghallgatás időpontját 2014. december 21-én 18.00 órai időpontban javasolja
megtartani.
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
106/2014. (XII. 18. nap) határozata
Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-Testülete elkülönített hulladékgyűjtés
bevezetésével kapcsolatos közmeghallgatása időpontjának és napirendjének meghatározásáról
A Képviselő-Testület:
1./ A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36.§.(3) bekezdésében meghatározott
kötelezettségének eleget téve az elkülönített hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos
közmeghallgatása időpontját és napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
2./ A közmeghallgatás időpontja: 2014. december 21. 18.00 óra
3./ A közmeghallgatás napirendje:
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- Tájékoztató Nyírbogdány községben az elkülönített hulladékgyűjtés bevezetéséről.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló
beszámolóról
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Mindenkinek az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, kérdezte, hogy ezzel kapcsolatban
van-e valakinek kérdése észrevétele?
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-Testület
107/2014. (XII. hó 18. nap) határozata
Nyírbogdány Község Polgármesteri Hivatala 2014. évi munkájáról
A Képviselő-Testület:
Nyírbogdány Község Polgármesteri Hivatala jegyzője által a hivatal 2014. évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadta

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (9. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Polgárőr Egyesület kérelméről
Előadó: Gilányi Zoltán egyesület elnöke
(írásbeli kérelem alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, és 5 igen szavazattal egyhangúlag az
egyesület kérelmére 250.e.ft. támogatást javasol elfogadásra a testület felé.
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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-Testület
108/2014. (XII. hó 18. nap) határozata
Nyírbogdány Polgárőr Egyesület kérelméről
A Képviselő-Testület:
Nyírbogdányi Polgárőr Egyesület kérelmére számítástechnika eszközök beszerzésére 250. e.
ft. támogatási összeget biztosít.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (10. tsp.):
Előterjesztés gyártelepi ravatalozó belső berendezéseinek beszerzésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a gyártelepi ravatalozó berendezésének beszerzésre a legkedvezőbb ajánlatot
adót javasolja 5 igen szavazattal elfogadásra.
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-Testület
109/2014. (XII. hó 18. nap) határozata

gyártelepi ravatalozó belső berendezéseinek beszerzésére
A Képviselő-Testület:
1/ A gyártelepi ravatalozó belső berendezési tárgyainak beszerzésével kapcsolatban a
beérkezett árajánlatok alapján az alábbiak szerint dönt:
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2./ Megrendel szn-luc tipusú székből (1 év garanciával) 40 db-ot, 4.490.-ff+ÁFA/db áron
összesen: 228.092.-ft értékben
3./ Megrendel a Komfen kft árajánlata alapján ravataldrapériát az alábbiak szerint:
a.) 1 db. szembefal drapéria:
92.180.-ft+ÁFA
b.) 1 db. középső girland
30.000.-ft+ÁFA
c.) 1 db. bal oldali drapéria
35.000.-ft+ÁFA
d.) 1 db. jobb oldali drapéria
35.000.-ft+ÁFA
e.) 1 db. ravatalasztal terítő
38.500.-ft+ÁFA
f.) 1 db. papasztal terítő
20.000.-ft+ÁFA
g.) 1 db. szószék terítő:
3.740.-ft+ÁFA
h.) 1 db. összesen
254.420.-ft+68.693ÁFa=323.113.-ft-os áron
A fenti áron a ravataldrapéria a helyszínen felszerelésre kerül.
4./ Megrendel a Fafurdancs 2000 KFT-től (4551. Nyíregyháza-Oros, magyar u. 81.) lyoni dió
színben antikolt és laminált kivitelben:
a.) 1 db. szózszék (irattartó) antikolt díszítésekkel: 131.200.-ft+ÁFA,
b.) 1 db. asztal ovális formában, antikolt díszítéssel: 75.300.-ft+ÁFA,
c.) 1 db. díszes antikolt ravatalozó asztal: 277.000.-ft+ÁFA
összesen: 483.500.-ft+130.545.-ftÁFA=614.045.-ft értékben
5./ Felhatalmazza a polgármestert a határozatban szereplő beszerzések lebonyolítása
érdekében a szükséges kötelezettségvállalás és a pénzügyi teljesítés megtételére
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (10. tsp.):
Közérdekű bejelentések
Balogh Tibor polgármester:
A vasárnapi rendezvénnyel kapcsolatban szeretne néhány dolgot elmondani.
Az ajándékok megvásárlása megtörtént. Sok játék többek között legó, kirakó lett vásárolva. A
fődíj egy LED televízió, de ajándékkosarak, nyomtatók is lesznek a kisorsolásra váró
ajándékok között. Felajánlások is érkeztek, többek között mosópor, ajándékkosár is. Ő
személy szerint pálinkát apósa bort ajánlott föl.
Meghívott vendégek is fognak érkezni, az óvoda tornatermében gondolta a vendéglátást,
mivel sok részvevőre számol.
Buzák Zsolt képviselő:
Mit tudunk a szelektív hulladék elszállításáról?
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester :
A lakossági igény merült fel a hulladékszállítás sárga csekken történő befizetését illetően.
Tudunk-e ebben a dologban segíteni? Volt aki azt panaszolta, hogy amikor a csekket
megkapta akkor már jóval magasabb összeg szerepelt a csekken, mint egyébként maga a díj.
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Szitár Emese képviselő:
Az elszállítási napokat illetően a lakosságot szórólappal tájékoztatni fogja a szolgáltató ,
minden postaládába eljuttatja az időpontokat. A díjbeszedőnek lehet kifizetni a
szemétszállítási díjat, de ha valami oknál fogva ez nem sikerül, akkor abban a negyedévben,
ha valaki jelzi, hogy ezt nem tudta ilyen módon kiegyenlíteni a számláját, akkor csekken is
befizetheti a díjat, nem jelent ez többletköltséget.

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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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 18.

JEGYZŐK Ö YVE

a.) T á r g y s o r o z a t
b.) R e n d e le t : 12 - 13
c.) H a t á r o z a t a i : 99-109

Tárgysorozat
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről,
információkról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

2./ Nyírbogdány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Előterjesztés Nyírbogdány község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
4./Előterjesztés társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására és a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
((2014. október 27-i és a 2014. november 12-i ülésre kiküldött írásbeli előterjesztések alapján)
5./ Előterjesztés 4511. Nyírbogdány, Fő u. 1/a. szám alatti ingatan megvásárlásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(2014. november 12-i ülésre kiküldött írásbeli előterjesztés alapján)
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6./ Előterjesztés Balogh Tibor Zoltán polgármester szabadság megváltásáról
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)

7./Előterjesztés elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közmeghallgatás megtartásáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

8./ Előterjesztés Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)
9./Előterjesztés Nyírbogdány Polgárőr Egyesület kérelméről
Előadó: Gilányi Zoltán egyesület elnöke
(írásbeli kérelem alapján)
10./ Előterjesztés gyártelepi ravatalozó belső berendezéseinek beszerzésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)
10./ Közérdekű bejelentések

Nyírbogdány, 2014. december 31.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

