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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015 március 26-i
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Buzák Zsolt
Támba Borbála
Lisovszki Tamás
Hajzerné Oláh Ildikó
Szitár Emese
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
megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a
megválasztott 7 fő testületi tagból mind a 7 fő jelen van.
A meghívóban szereplő napirend megtárgyalásán túl még egy naprend megtárgyalását
javasolta.
-

Előterjesztés őr konténer és mobil wc vásárlására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)

A meghívóban szereplő és az utólag felvett napirendek megtárgyalást 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a képviselő testület.

Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés a temető rendjéről és a temetkezésről szóló 16/2001 (XII.1)
rendelet módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is
megtárgyalta. Felkéri a szociális bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke:
A napirendet a szociális bizottság részletesen megvitatta és az elhangzott változásokkal 5
igen szavazattal elfogadta és a képviselőtestület felé is a változásokkal javasolja elfogadásra.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:

Nyírbogdány község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
6/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete
A temető rendjéről és a temetkezésről
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdése, a 40.§ és 41.§ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva – a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének a kikérésével - a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Értelmező rendelkezések
köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati
tulajdonban lévő temető vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat – a temető
tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó
kötelezettségét teljesíti,
kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló
egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló
önkormányzati tevékenységek összessége,
Általános rendelkezések
1. §.
(1) Nyírbogdány Község közigazgatási területén a 0250/2 és a 132 hrsz.-ú köztemetőben lehet
temetkezni, vagy urnát elhelyezni.
(2) Nyírbogdány belterület 61 hrsz-on található izraelita temető lezárásra került.
(3) A nyírbogdányi köztemetők tulajdonosa Nyírbogdány Község Önkormányzata. A
köztemető és létesítményeinek fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat által
alkalmazott temető gondnok útján gondoskodik.
(4) Halottat elhelyezni, elhamvasztani, halott maradványait elhelyezni csak a működő
temetőkben és temetkezési emlékhelyeken létesített temetési helyeken lehet.
(5) A temetőkben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt
rendezhető.
A temető infrastrukturális létesítményei
2.§.
(1) Az önkormányzat a kezelésében lévő temetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja:
a) utakat,
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b) a ravatalozókat, mely magába foglalja a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló
tárolókat és hűtőket,
c)a temető bekerítését vagy élő sövénnyel való elhatárolását,
d)vízvételi lehetőséget, illemhelyet,
e)temető területének – rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő- parkosítását, az
utak fásítását,
f)a hulladéktárolót.
(2) Az (1) pontban felsorolt létesítmények közül sírgondozás céljára szolgáló vizet ingyenesen
használhatja, a keletkező hulladékot a koszorú és virág maradványt az erre a célra szolgáló
lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja.
(3) A köztemetőn belül az elhunyt hűtése és az új sírhely nyitása az üzemeltető feladata.
(4) A temetés és a gyászszertartás időpontját a hozzátartozók, a gyászszertartást végző
személyekkel közösen határozzák meg. Azonos napon történő temetések esetén az
időpontokat úgy kell meghatározni, hogy azok egymást ne zavarják.
(5) A ravatalozó a temetés előtt egy órával kerül megnyitásra.
A temetési helyek feletti rendelkezési jog (használati idő)
3.§.
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a.) koporsós temetésnél: 25 év, illetve az utolsó rátemetés napjától számított 25 év,
b.) hamvasztásos temetésnél 20 év,
c) urnafülke, urnasírhely estén 25 év,
d) urnasírbolt esetén 20 év.
4.§.

(1) A vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díjat
az 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A temető létesítményeinek igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat
az 2. számú melléklet tartalmazza.
Temetkezési helyekre és a temetkezésre vonatkozó szabályok
5. §.
(1) Az egyes temetkezési helyekért – a köztemetés céljára szolgáló sírhelyek kivételével – az
eltemettetőnek, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet
2. számú melléklete tartalmazza.
(2)A sírhelyek egymástól való oldal távolságának – külső méret alapul vételével – 60 cm-nek,
kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
(3)A sírba elhelyezett 2 koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő
rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el.
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(4)Sírjel nem foglalhat el a rendeletben meghatározott temetési hely külső méreteinél nagyobb
területet.
(5) A temetésre használt helyek felsorolását és méreteit a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(6)Egy urnasírba, illetve urnafülkébe a férőhelynek megfelelő urna helyezhető el.
(7)Az elhunytakat a temető területén belül új sírhelyre, urnafülkébe, urnasírhelybe áthelyezni,
áthelyeztetni csak a temető üzemeltetőjének előzetes hozzájárulásával lehet.
Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak:
6. §.
(1) Temetési helye:
a) urnafülke (kolumbárium),
b) urnasírhely,
c) koporsós temetési helyre is rátemethető.
(2) A felravatalozott koporsót- az eltemettető kívánságára- a búcsúztatás (szertartás)
megkezdéséig nyitva lehet tartani.
(3) Nem lehet nyitva tartani az oszlás vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.
(4) Sírbolt (kripta), urna fülke (kolumbárium) és urna sírbolt a temetőn belüli kijelölt
területen , a külön jogszabályokban meghatározott esetekben és módon építési engedéllyel
építhető.
(5) Ülőhely, ülőpad, egyéb nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak az üzemeltető
hozzájárulásával lehetséges.
(6) A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a
rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelesség elmulasztásakor az üzemeltető a
kötelezettet felszólítja, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a síremlék, sírbolt
eltávolítását illetve a sírboltba a további temetkezést megtilthatja.
(7) A temetőben végzett munkát be kell jelenteni az üzemeltetőnek, az üzemetető a
munkákról nyilvántartást vezet és amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást zavarna, az
építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt.
(8) Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák
megkezdéséhez az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges.
(9) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 naptári napon
belül az építetőnek el kell szállítania Amennyiben a kötelezettségének nem tesz eleget az
elszállításról a felszólítást követően az üzemeltető a kötelezett terhére gondoskodik.
Síremlék állítás, sírhelygondozás, a sírjelek alkalmazásának szabályai
7.§.
(1) A temetési hely jelölésére sírjel használható illetve létesíthető.
(2) egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedély szükséges.
(3) A sírjel vagy azon szereplő felirat, ábra meg kell feleljen a kegyeleti elvárásoknak, nem
lehet közízlést sértő.
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(4) A sírhely felett rendelkezni jogosult által a temetési helyen belül végezhető munkák:
a.) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
b.) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
c.) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 6 m-es
magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. Az
engedélyezett fajták jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni.
(5) A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását
rendszeresen elvégezni.
(6) A temető fenntartója az új sírparcellák megnyitása előtt köteles gondoskodni a
temetőtérkép elkészítéséről és annak a Jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet
a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend
átminősítése csak a Jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával egyidejűleg. A
temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve,
páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadni a Magyar Nemzeti Levéltár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának.
A temető működési rendje
8.§.
(1) A köztemető nyitva tartása:
nyári időszámítás esetén
téli időszámítás esetén

7-20 óráig,
8-16 óráig,

mely idő alatt a ravatalozóban kialakított WC helyiség igénybevételi lehetőségét biztosítani
kell. Október 30-án, 31-én, november 1-jén 2-án a köztemető 8 órától 20 óráig tart nyitva.
(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
(3) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyben
pontosan fel kell tüntetni a temető nyitvatartási rendjét, a tulajdonos és üzemeltető
megnevezését, pontos címét, a temető rendjére érvényes fontosabb szabályokat.
(4) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
(5) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok
díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.
(6) A temetőkben csak a temetési helyek díszítését szolgáló , a kegyeleti jelleggel összefüggő
tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temetők rendjét
megzavaró illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az üzemeltető
jogosult.
(7) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.
(8) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről a temető
üzemeltetője saját költségén gondoskodik.
(9) A sírok és az urnasírok kerítéssel, díszburkolattal nem határolhatók körül.
(10) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel
a tűzveszély elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú és virág maradványt elégetni tilos.
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(11) A temető területére kutyát bevinni – a munkakutyák kivételével – tilos.
(12) A temetőben munkájukat végző vállalkozók működésük során a rendeletben foglaltakat
kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók
kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális
létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
(13) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához,
építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.
(14) A temetőkből a sírokra vagy melléjük ültetett virágot vagy más ültetett növényeket
kivinni nem lehet, ezeket a temető területén lévő kijelölt gyűjtőhelyen kell elhelyezni.
A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a temető
üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.
(15) Tilos a temetési helyen, mellette vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és
egyéb eszközök tárolása.
A temető üzemeltetése
9.§.
(1) A temető üzemeltetője biztosítja:
a.) a temetési szolgáltatás illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység
ellátásának temetői rendjét,
b.) az eltemettetés feltételeit,
c.) a ravatalozók, és ezek technikai berendezéseinek, valamint a temető egyéb közcélú
létesítményeinek karbantartását és működtetését.
d.) a temetőbe kiszállított elhunytak átvételét és biztosítja a temetők nyitását és zárását,
e.) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, sírbolt könyveket,
f.) tájékoztatja a temetőlátogatókat,
g.) kijelöli a temetési helyeket,
h.) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbatartását, síkosság
mentesítésaét. és a hó eltakarítását,
i.) összegyűjti és elszállítattja a hulladékot,
j.) gondoskodik a temető rendjének betartásáról,
k.) összehangolja a temetéseket,
l.) gondoskodik az ügyfélfogadásról.
(2) a temetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező
vállalkozók végezhetnek.
(3) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a temetők jellegének megfelelő viseletben, a
szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.
Záró rendelkezések
10.§.
(1)Ez a rendelet 2015. március 30. lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Nyírbogdány község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről
és temetkezésről szóló 16/2001. (XII.1.) önkormányzati rendelet valamint módosításáról
szóló 9/2003. (XII.31.) rendelet.
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Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

1. melléklet a /2015.(III.30.) önkormányzati rendelethez

I. A temetőben lévő sírhelyek méretei (méterben):
1. Koporsós temetés:

1.1.. egyes sírhely:
1.2. kettős sírhely:

külső (m)

belső (m)

2,50 x1,40x 2,00

2,00x0,90x2,00

2,50x2,40x2,00

2,00x1,90x2,00

2. Sírbolt:
2.1. egy befogadott koporsó estén:
2.2. kettő befogadott koporsó esetén:
3. Gyermek sírhely:

1,90x0,90x2,00
1,90x1,80x2,00
2,00x1,10x1,60

1,50,x0,60x1,60

4. Egy személyes urnafülke
(kolumbárium):

0,30x0,30x0,50

5. Urnasírhely:
5.1. egy személyes urnasírhely:

0,45x030x0,35

5.2. két személyes urnasírhely:

0,65x0,40x0,35

5.3. négy személyes urnasírhely:

0,85x0,65x0,35
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2. számú melléklet
Temetkezésért fizetendő térítési díjak:
1. A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj:
15.000 Ft ÁFÁ-val: 19.050 Ft.
2. A temetőbe való behajtási díj: 4 000 Ft ÁFÁ-val: 5 080 Ft.

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló
önkormányzati rendelet elfogadására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a szabadtéri égetésre vonatkozó rendelettervezetet
véleményezésre a katasztrófavédelmi igazgatóság részére is megküldték. Válaszukban
elfogadásra javasolták a rendeletet. Az előírásoknak megfelel, módosítani kiegészíteni nem
kell.
Buzák Zsolt:
Bele kellene írni, hogy autó alkatrészeket gumit, kábeleket, stb. tilos égetni ezt hiányolja a
rendeletből.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
A rendeletbe benne van, hogy bármilyen kommunális, ipari eredetű vagy egyéb más veszélye
anyagot tartalmazó hulladék égetése tilos.
Lisovszki Tamás:
Ha fog újságunk - Bogdányi híradó- megjelenni, abba bele kellene szerkeszteni ezt a
rendeletet is, hogy mennél szélesebb körben tudjon erről is a lakosság.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az újságban lesz, a már megalkotott rendeleteknek egy külön melléklet ahol csak kifejezetten
a rendeleteket közölnénk. Minden háztartásba eljutna és senki sem mondhatja, hogy erről nem
tudott.
Több 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
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7/2015 (III.26.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában, 48.§ (4) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak
a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon
biztosítsa, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás
szükségtelen zavarásának csökkentését.
2.§
A rendelet területi hatálya Nyírbogdány község belterületén végzett avar és kerti hulladék
nyílttéri égetésére terjed ki.
3.§
A rendelet személyi hatálya a Nyírbogdány község közigazgatási területén a természetes
személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed
ki.
2. Értelmező rendelkezések
4.§
E rendelet alkalmazásában:
a) Avar és kerti hulladék a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem
kerülő növényi maradvány: fű, kaszálék, falomb, nyesedék, gyökérmaradvány, avar, lehullott
falomb, szár, levél és egyéb növényi maradványok (továbbiakban: kerti hulladék).
(2) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos
személyétől eltér, akkor - birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon
települési hulladék keletkezik vagy más módon a birtokába kerül.
(3) Hasznosítás: az avar és kerti hulladék komposztálása.
3. Részletes rendelkezések
Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
5.§
(1) Az avar és kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani.
(2) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű növényi hulladék szabályos kezelése az
ingatlantulajdonos feladata.
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6.§.
(1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése
a) március 1. és november 30 között,
b.) hétfői, kedd, szerda, csütörtök, pénteki, napokon 07.00 - 20.00 óráig megengedett,
c.) szombaton és vasárnap, valamint az alábbi ünnepnapokon tilos az égetés: március 15.,
Húsvét, május 1., Pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1.
7.§.
(1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak
szélcsendes időben szabad.
(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint
szeles, párás, ködös, esős időben.
(3) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.
(4) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos
felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol a keletkező hő és füst a
környékében lévő zöld növényeket, fákat, bokrokat nem károsítja, az égetés és annak
hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt
nem okoz, és legalább 10 méter távolságra legyen épülettől, éghető anyagoktól.
(5) Égetni a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
(6) Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye és hőtermelési hatásokat felerősítő
időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
(7) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot
előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely
nem veszélyezteti a tűz környezetét.
(8) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari
eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. (pl. műanyag, gumi, festék, vegyszer
maradványai, stb.) Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy
légszennyező segédanyag nem alkalmazható.
(9) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar-és kerti hulladék égetési szándék esetén a
szomszédokat előzetesen tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy
alkalommal maximum 4 óra időtartamig tarthat.
(10) Az égetés alatt a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző
köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése biztonsággal megakadályozható, a tűz
eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább az adott tűz oltásához kellő
mennyiségű vizet, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb
kézi szerszámot.
(11) A növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni. Az
égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak a
visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő takarásáról.
Amennyiben fennáll a tűz feléledésének veszélye, gondoskodni kell annak belocsolásáról,
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vagy földréteggel történő lefedéséről. és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
(12) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, Az égetést azonnal be kell fejezni, ha
a füstképződés veszélyeztetné a lakókörnyezetet vagy a közúti forgalmat.
(13) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott
sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint
az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások,
rendezvények ideje alatt.
(14)Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok, bevágás) mentén a létesítmény tengelyétől
számított 100 méteren belül bármely növényzet égetése tilos.
(15) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az
égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.
(16) Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom, a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási
tilalom alól a rendelet felmentést nem ad.
(17) Amennyiben az égetés során a tűz továbbterjed épületekre, egyéb éghető anyagokra,
azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot (105 telefonszámon) és meg kell kezdeni a tűz oltását.
4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények
8.§
(1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be közigazgatási
bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok
szabályai vonatkoznak.
Záró rendelkezések
9.§
A rendelet a 2015. március 30. napján lép hatályba.

Nyírbogdány, 2015. március 26.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány község Önkormányzata 2015. évi
közbeszerzési tervének elfogadására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
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Balogh Tibor Zoltán 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 pénzügyi bizottság az önkormányzat 2015 évi közbeszerzési tevét az
előterjesztés szerint 5 igen szavazattal egyhangúlag 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 Önkormányzati
Képviselő-Testülete
27/2015. (III. 26) határozat
Nyírbogdány Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadására
A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdány Község Önkormányzata 2015. évben közbeszerzési tervét e határozat
melléklete szerint elfogadta.

Nyírbogdány Község Önkormányzata
2015. évi közbeszerzési terve

Időbeli ütemezés

A közbeszerzés
Tervezett
Irányadó
tárgya és
eljárási
eljárásrend
mennyisége1
típus

I. Árubeszerzés
II. Építési
beruházás
III. Szolgáltatásmegrendelés
IV. Építési
koncesszió

-

az eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

-

-

-

-

Nemzeti
eljárás

Hirdetmény
nélküli

2015. 04.

-

-

-

-

Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
szerződés
adott
teljesítésének közbeszerzéssel
várható
összefüggésben
időpontja vagy
előzetes
a szerződés
összesített
időtartama
tájékoztató
közzétételére?
2015.08.
-

-
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V. Szolgáltatási
koncesszió

-

-

-

-

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés a nyírbogdányi köztemetők
kapcsolatos árajánlatok elbírálására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)

-

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

kerítésének

felújításával

Balogh Tibor Zoltán 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:
A pénzügyi bizottság a köztemető kerítésének felújítására érkezett árajánlat közül a Buzák
Zsolt képviselő által ismertetett árajánlatot - mely a Liliom Trade Kft. ajánlata volt - fogadta
el, mivel ez volt összességében a legkedvezőbb ajánlat.
A képviselő testület felé is ezt az ajánlatot javasolja elfogadásra.
Lisovszi Tamás:
Mi a szándék a leszedett kerítéssel? Esetleg rászoruló családok megkaphatják-e?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Sajnos azok a dróthálók már nincsenek olyan állapotban, hogy azt a leszedésük után újra fel
lehetne használni, talán csak az utca fronti rész olyan amelyet esetleg lehetne még használni.
Nem is gondolkozott ezen, mivel abból mindig probléma szokott lenni, miért annak lett adva,
Ő jobbat, többet kapott stb. ezt nem szeretné, viszont a betonoszlopokat 500.- ft-os áron ha a
testület is jónak látja meg lehetne vásárolni, akinek igénye van erre.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
Több kérdés hozzászólás nem érkezett, a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a
következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
28/2015. (III. 26) határozat
a nyírbogdányi köztemetők kerítésének felújításával kapcsolatos árajánlatok elbírálására

A Képviselő-Testület:
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1./ Liliom Trade Kft.(4482 Kótaj Szent István u. 0238/37 Hrsz) ):
1.8 fonott drótháló 170 cm
1400m:
240/10/8 betonoszlop 300 db:
feszítő huzal 2.5 3700m.
szállítás

474 015 78.-ft.+ÁFA
283 464 57.- ft. .+ÁFA
43 700 7.-ft.+ÁFA
16.000.-ft. .+ÁFA
Mindösszesen: 817 181.-ft+ÁFA

2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt kerítéselemek megrendelésére
valamint a vételár kifizetésére.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány külterületi 047/1 hrsz terület földmunkálatára
megtett árajánlatok elbírálására.
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 bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot egyhangúlag 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 Önkormányzati
Képviselő-Testülete
29/2015. (III. 26) határozat
Nyírbogdány külterületi 047/1 hrsz terület földmunkálatára megtett árajánlatok elbírálására.

A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdány község Önkormányzatának tulajdonában lévő Nyírbogdány külterületi 047/1
hrsz-ú, 6 ha 0455 m2 nagyságú terület erdei nehéztárcsázását határozta el.
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2./ A fenti munka árajánlat szerinti elvégzésével megbízza Timber Chip Trade Kft-t (4515.
Demecser, Székely u. 2. képviseletében: Piló István ügyvezető) bruttó 200.000.-ft összegben.
3./ Felhatalmazza a polgármestert az a munkálatok elvégzéséhez szükséges megbízási
szerződés aláírására, valamint a munkálatok kifogástalan minőségben történő elvégzését
követően a megbízási díj megfizetésére.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés Varga Zsolt, Nyírbogdány, Fő u. 80. szám alatti lakos
kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ezt a napirendet is megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság.
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet és 5 igen szavazattal
egyhangúlag 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 Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
30/2015. (III. 26) határozata
Varga Zsolt, Nyírbogdány, Fő u. 80. szám alatti lakos kérelméről
A Képviselő-Testület!
1./ Varga Zsolt, Nyírbogdány, Fő u. 80. szám alatti lakos kérelmének helyt ad.
2./ Kérelmező részére az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Nyírbogdány,
a.) belterület 582/3 és 582/5 hrsz-ú,
b.) külterület 0250/2 hrsz-ú ingatlant határozatlan időtartamra, mezőgazdasági hasznosítás
céljából bérbe.
3./ A 2./ pontban megjelölt ingatlan bérleti díját 30.000-ft/ha/év összegben határozza meg.
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3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a terület hasznosításával kapcsolatos
bérleti szerződés aláírására.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Előterjesztés Veres Benjámin, Nyírbogdány, Rácz kert 2. szám alatti lakos
kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ezt a napirendet is megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság.
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet és az elhangzott
kiegészítésekkel fogadta el és a képviselő testületnek is így javasolja 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 Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
31/2015. (III. 26) határozata
Veres Benjámin, Nyírbogdány, Rácz kert 2. szám alatti lakos kérelméről
A Képviselő-Testület!
1./ Veres Benjámin, Nyírbogdány, Rácz kert 2. szám alatti lakos kérelmének helyt ad.
2./ Kérelmező részére az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Nyírbogdány,
belterületi 132, 133, 134 hrsz-ú temető művelési ágú ingatlan hasznosítás nélküli területét
határozatlan időtartamra, mezőgazdasági hasznosítás céljából bérbe adja.
3./ A 2./ pontban megjelölt ingatlant térítésmentesen bocsátja rendelkezésre.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a terület hasznosításával kapcsolatos
bérleti szerződés aláírására.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nyíregyházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának 2014. évi beszámoló jelentésének
elfogadására
Előadó: Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának képviselője

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta azt áttanulmányozhatta. 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-Testülete
32/2015. (III. 26) határozata
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nyíregyházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának 2014. évi beszámoló jelentésének elfogadásáról

A Képviselő-Testület:

Nyíregyházi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Nyíregyházi
Tűzoltóparancsnokságának 2014. évi beszámoló jelentését elfogadta.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Hivatásos

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (9. tsp.):
Előterjesztés őr konténer és mobil wc vásárlására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az utólag felvett napirendet is tárgyalta a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző
Bizottság. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
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Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A polgármester úr tájékoztatása alapján ez a konténer valójában mobil WC és őrház - őrbódé
vásárlását jelentené. A rendezvényeinknél a WC-k megléte nagyon jó célt szolgálna az
őrbódét a temető kapujában lehetne használni.
A bizottság ezeknek az eszközöknek a beszerzésére 170 e. ft.- és 200 e. ft.- összeget fogadott
el és a képviselő testületnek is ezt javasolja 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
33/2015. (III. 26) határozata
Előterjesztés őr konténer és mobil wc vásárlására
A Képviselő-Testület:
1./ Mobil Őrbódé bruttó 170.000. Ft és
műanyag mobil wc 200.000.- Ft keretösszegben történő beszerzését határozza el.

2./Az eszközök beszerzésével felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (10. tsp.):
Egyebek

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szeretne tájékoztatást adni.
A gépjárműadóból valamint egyéb bevételeinkből közel 41 Mo forint mutatkozik a számlán.
3,5 Mo került elutalásra, melyből 2 Mo forint a legnagyobb tétel, mely visszafizetési
kötelezettségből adódik.
Fizetésre vár még néhány közüzemi számla, E.on, Nyírség víz, Telenor számláink, a
Kontúrprint, Jakabnet, Hajzer Gabika jogászunk díja.
A Makara Pál féle ingatlan vételárának kifizetése is megtörtént, már önkormányzati
tulajdonba van az ingatlan. A terület kiméretésére is sor került, a déli oldallal minden rendben
van, de a Pesti ingatlan felőli kapubejáró benne van a mi tulajdonunkba. Erről is szerette
volna tájékoztatni a testületet. Mit kezdjük ezzel a helyzettel. Ha esetleg valaki arra jár meg
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is tudja nézni a kövesúton is van egy jelzés és a földmérő bent az udvaron is elhelyezett egy
jelet, a hátárok megjelölését illetően.
Fel lehetne szólítani az ingatlan tulajdonosát, hogy az eredeti állapot visszaállítását tegye
meg. De várja a javaslatokat.
Terdik Tibor:
m2-re milyen nagyságú területre kell gondolni?
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Nem sok ez a terület.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Ez az állapot már régóta fennáll, nem most lett elhelyezve az a kapu.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Erről is határozatban kellene dönteni a további félreértések elkerülése végett.
A másik nagyon fontos dolog a Makara Józsefné féle ingatlan ügye. A tájékoztató levelet a
jogi képviselőnek és a meghatalmazottnak is postáztuk, de mind a két helyről visszaérkezett a
levél. Telefonon sikerült a jogi képviselővel beszélni, nem zárkózna el a tárgyalástól , de
ragaszkodnak a 21 Mo forinthoz, ezzel kapcsolatban tájékoztattam, hogy már több
alkalommal volt lehetőség személyes egyeztetésre, már igazából csak a felajánlott összeggel
kapcsolatos jelzésüket várnánk.
25 fő foglalkoztatása van most folyamatban. Ebből két fő a hivatalban dolgozik, egy fő van
alkalmazásban a művelődési háznál, az Ő foglalkoztatása egy éves időtartamra szól. A 25 fő
március 16-tól augusztus végéig fog dolgozni. A Baptista Szeretetszolgálat április 8-tól 15 főt
fog tudni foglalkoztatni.
Sikeres vizsgát tett a tegnapi nap folyamán az a 15 fő, aki a parkgondozói képzésen részt vett.
Volt olyan vizsgáztató, aki Debrecenből érkezett. Meg voltak elégedve a tanulókkal
elmondták, hogy látszott a felkészülésük.
A rendezvényeink megtartásáról is kell beszélni, kinek milyen elképzelése van először is a
május 1-i rendezvény megtartásához kéri az ötleteket.
Majd az aratófesztiválról is kellene szót ejteni. Szerinte már ez az esemény kinőtte a
megszokott helyét. Lehetne egy olyan rendezvényben gondolkozni, hogy egy mezőgazdasági
gépbemutatót is tartanánk ennek a rendezvénynek kapcsán. Meg lehetne hívni pl. az Agrokert
vagy más olyan cégeket melyek ilyen jellegű tevékenységgel foglalkoznak. A helyszíne
lehetne a Veres Benjamin birtoka. Vele már ez szóba is került nem zárkózik el ettől a
dologtól még a VIP részét is vállalná. Az időpontot nem lehet előre meghatározni, mivel sok
mindentől függ az aratás, leginkább az időjárás befolyásolja.
A majálissal kapcsolatban el kell dönteni, hogy egy nagyszabású vagy inkább kisebb
volumenű dologgal készüljünk. Legyen-e VIP rész, a testvértelepüléseket is hívjuk-e vagy
csak majd a falunapra tervezzük ezeket. Javasolja, hogy ismét legyen főzőverseny most a
korábbi évekkel ellentétben egy slambusz főzést javasol, melyhez a füstölt húst, a tűzifát és a
sátrat biztosítaná az önkormányzat.
Van egy debreceni zenekar mely nem nagy összegért 100-150 e. ft-ért egy komoly fellépést
vállalna. Minden zenét játszanak széles a palettájuk. Zenész Gabi is nagyon jó hangulatot tud
teremteni. Azt szeretné, ha változatos lenne az egész program.
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Buzák Zsolt:
Olyan rendezvényt kell szervezni, mely a lakosságot mimnél szélesebb körben megszólítja, ne
csak azok jöjjenek föl, akik a mulatós zenét szeretik. Gyerekeknek lehetve különböző
vetélkedéseket kitalálni, jutalmazni olyan dolgokkal amelynek valamilyen értéket képviselnek
pl. állatkerti belépővel az osztályokat, csapatokat.
A rendezvényekre való behajtásokkal gond van, olyanok is be mennek gépjárművel akiknek
nem megengedett.
Lisovszki Tamás:
Saját területünkön belül meg lehetne oldani a fellépéseket a nyugdíjasokat, óvodások,
iskolások bevonásával lehetne műsort készíteni, nem is kerülne olyan nagy költségbe.
Szerinte most egy kisebb szolidabb rendezvénnyel készüljük, majd a faunapunk legyen
nagyobb.
Szentpéteri Viktóriát is be kell vonni a szervezésbe.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A jövő heti testületi ülésre meghívná az iskola vezetőjét valamint a nyugdíjas klubok vezetőit
és még velük együtt átbeszélnék.
Véleménye szerint a biztonsági szolgálat jelenléte nagy mértékben javított azon a szokáson,
hogy bárki ki-be hajthatott a rendezvény területére, mára már teljesen jól működik, a
kezdetekre volt inkább ez jellemző.
Az Őszikék Nyugdíjas Klub vezetője Lászlóné lemondott tisztségéről, Bogdányi Ferenc vette
át a klub vezetését.
A testület határozza meg a pénzeszközt, illetve a programok meghatározását is
nagyvonalakban itt megbeszéljük, de Vicával közösen dolgozzuk ki a részleteket.
Tombolára most a megszokott nyereményeken túl kerékpárt is tervez vásárolni, ezt is meg
lehet majd nyerni, illetve ismét a mosópor felajánlása is ígéretet kapott.
Terdik Tibor:
Ha valakinek szüksége van bontott ajtóra, ablakpárkányra szívesen felajánlaná. Nem szeretné
sokáig tárolni.
Lisovszki Tamás:
Neki is van ilyen bontott anyag, ami felesleges.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az önkormányzatnak is van felesleges bontott ajtó, ablak, de mivel nincs hozzá keret nem
tudják felhasználni, keretet pedig hozzákészíteni nem éri meg.
Buzák Zsolt:
Az üresen álló ingatlanoknál nagy a gaz, valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Már foglalkoztak ezzel a problémával. Az önkormányzattól minden utcára ki fognak menni és
felmérik ezeket az ingatlanokat, a testület is ejthet egy bejárást és a megfelelő intézkedéseket
meg fogják tenni, felszólítják a tulajdonosokat, az ingatlan és környezetének rendben
tartására. Vannak olyan ingatlanok, melyhez tartozó kert ki van adva művelésre, nem tudja
megérteni, miért nem lehet akkor rendbe tartani az udvart is ha már egyszer használja a kertet.
Van olyan is a településen és méghozzá a falu központjában, hogy lakott az ingatlan, de
ahogy kinéz a porta az a falu szégyene.
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Lisovszki Tamás:
Ismételten felszólal a kóbor kutyák ügyében. Mire jutottunk ebben az ügyben?

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Levelezés is folyik ebben az ügyben. Ezért fontos az ebek összeírása, utána szigorúan fogják
ellenőrizni és bírságok kiszabására is lehet majd számítani.
Lisovszki Tamás :
Ha pénzeszköz kell ennek a helyzetnek a megoldására, akkor áldozni kell rá. Évek óta csak
beszélünk erről, de semmi változás, érdemi dolog nem történik. Szorgalmazni kell ezt a
dolgot, legalább a Tiszarádon lévő gyepmesteri telepre kellene azt elérni, hogy ezeket az
ebeket el tudnánk helyezni.
A gyártelepen ami már nagyon égetővé vált, az a kutya mai a lakosokkal szemben támadóan
lép föl, veszélyezteti az ott élők biztonságát. Most más arra jutott, hogy a rendőrséget fogja
ezzel megkeresni, és tőlük fog segítséget kérni, ez a helyzet már nem tartható tovább. Hátha a
rendőri jelzésnek eredménye lesz.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Sajnos hiába a sok telefon érdemi változás ebben a konkrét ügyben nem történt. Nem tud
pozitív dologról beszámolni. A nyíregyházi gyepmesteri telep nem foglalkozik ezzel az ebbe
nem oda tarozunk. Állatorvossal is beszélt Ő sem tud mit kezdeni ezzel a dologgal, sőt a
NEBIH-al is felvette a kapcsolatot , de teljesen értetlenül állnak a problémával kapcsolatban,
tanácsot adnak, hogy oldjuk meg helyi szenten, akár saját telepet alakítsunk ki. A megoldás a
tiszarádi gyepmesteri telep lenne, de sajnos hiába beszélt ott is az illetékessel telt házuk van.
Próbálta, hogy legalább csak azt az egy ebet vigyék el amely most a legtöbb bosszúságot
okozza, de nem tudnak helyet adni. A kormányhivatalnak is címzett levelet, hogy okítsanak
akkor ki, mi legyen a kutya problémával? Nem tudja, hogy fordulhatna még ezzel. Még ha az
ülés véget ér a rendőrségnek fog írni egy megkeresést, kéri fogja, hogy intézkedjenek, addig
amíg tényleg nem lesz nagyobb gond. Máskülönben biztosan van aki eteti ezt a szóban forgó
ebet.
Szitár Emese:
A gyártelep utcán van egy lakó az iskola után tudomása szerint az szokta etetni.
A hulladékszállítással kapcsolatban utalási probléma van, listát fognak küldeni a problémás
tételekről.
Lisovszki Tamás:
Javasolja, hogy a Tiszarádon lévő gyepmesteri telepet szorgalmazzuk, ne hagyjuk annyiban
ezt a dolgot.
Buzák Zsolt:
Van-e olyan lakos aki nem kapta meg a tűzifát?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A tűzifát mindenki megkapta.
A holnapi nap folyamán a minden gyerek lakjon jól alapítvány által igényelt vetőmag
osztására fog sor kerülni, az érintettek átvehetik a vetőmagot. Vadászi Mihály a kisebbségi
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önkormányzat elnöke fogta össze most ezt a programot, természetesen az önkormányzat
segítségével.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.
k.m.f.t.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. március 26.

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 : 6 - 7
c.) H a t á r o z a t a i : 27 - 33

Tárgysorozat
1./ Előterjesztés a temető rendjéről és a temetkezésről szóló 16/2001 (XII.1) rendelet
módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
2./ Előterjesztés az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet
elfogadására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Előterjesztés Nyírbogdány község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
4./ Előterjesztés a nyírbogdányi köztemetők kerítésének felújításával kapcsolatos árajánlatok
elbírálására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
5./ Előterjesztés Nyírbogdány külterületi 047/1 hrsz terület földmunkálatára megtett
árajánlatok elbírálására.
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)

6./ Előterjesztés Varga Zsolt, Nyírbogdány, Fő u. 80. szám alatti lakos kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
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7./ Előterjesztés Veres Benjámin, Nyírbogdány, Rácz kert 2. szám alatti lakos kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
8./ Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nyíregyházi Hivatásos
Tűzoltó parancsnokságának 2014. évi beszámoló jelentésének elfogadására
Előadó: Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának képviselője
(Írásbeli előterjesztés alapján)
9./ Előterjesztés őr konténer és mobil wc vásárlására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)
10./ Egyebek

Nyírbogdány, 2015. április 9.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

