Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Hajzerné Oláh Ildikó
Támba Borbála
Szitár Emese
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Terdik Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
testületi tagból mind a 7 fő jelen van.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül a következő két napirendet
is tárgyalják meg.
-

-

Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú TOYOTA HIACE gépjármű értékesítésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Előadó: Lisovszki Tamás képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)

A meghívóban szereplő napirendi pontok és az utólag felvett napirendek megtárgyalását 7
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben
hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintőfontosabb
intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri beszámolóról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az írásbeli előterjesztés mindenkihez eljutott. Várja a felmerülő kérdéseket.
Lisovszki Tamás :
A beszámolóval kapcsolatban a következő kérdései lennének.
A tűzifa értékesítésénél marad a 2400.- forintos ár ami darabolva kerül kiszállításra?
A megvásárolt Makara féle ingatlan kertjét ki műveli és hogy lesz a betakarítás?
A kamerarendszer működik-e és éjszaka milyen felvételeket készít?
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A temető kerítését igaz még nem látta, de elég nehézkesen haladtak a munkálatok mi ennek az
oka?
A Poroshegy és Domb köz közötti terület meg lett tárcsázva mi a terv ezzel a területtel?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Igen a régi áron lehet megvásárolni a tűzifát.
Balogh Kálmán használja a kertet, cserébe rendbe tartja az udvart és az egész területet,
kukoricával van beültetve a kert a termény természetesen ő fogja betakarítani.
Elkészült a kamerarendszer az ülés után meg lehet nézni és kéri is, hogy menjenek ki közösen.
A kerítés nagyon szép, az oszlopok felfogatásán dolgoznak most. A karbantartó külön
célszerszámot is készített. A munka ezért tűnik úgy, hogy lassabban halad, mivel a
karbantartónak sok munkát adtak a használatba lévő kisgépek, fűnyíró, fűkasza stb.
karbantartásával kapcsolatos munkák elvégzése is. A rendezvények megtartásánál az
előkészületi és utómunkák is jelentős időt vesznek el többek között ezek miatt a dolgok miatt
ezért csúszik az egész munka. Máskülönben nincs elkapkodva, nagyon szép precíz munkát
végeznek.
Saját gépel tették rendbe a Poroshegy utáni területet, továbbra is szem előtt van tartva a
csicsóka és az energiafű termezésének lehetősége.
2016-ban jön ki az új munkaprogram, az hogy valóban milyen lesz az értékteremtő munka
még nem lehet tudni. Nem egyszerű ez a START munkaprogram. Ha esetleg van valakinek
valami ötlete a területtel kapcsolatban szívesen várja a javaslatokat.
Támba Borbála :
Nem lehetne fával beültetni ezt a területet?
Buzák Zsolt:
Gyenge minőségű ez a föld és nagy a vízigénye a fának.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az aktuális bent lévő pályázatunkkal kapcsolatban kereste a miniszterelnökségi hivatal
titkárságát, mivel már olvasható volt a nyertes pályázó települések névsora, mely között a mi
településünk nem szerepelt. Azt a tájékoztatás kapta, hogy érdemben ők sem tudnak semmit
sem mondani még, érthetetlenül állnak a dolog felett, meglepetés szerint érték az elnökséget
is a közöltek. Mivel nem kaptunk még semmilyen hivatalos visszajelzést sem, még
bizakodhatunk a pályázat sikerességében.
Lisovszki Tamás:
A temető művelésével kapcsolatban nem látta Varga Zsoltival a megállapodást.
Szintén a temető, le kell vágni a dudvát, nagyon megnőtt a gyom.
A rendezvények gondol az arató nap, a május 1-i rendezvények pénzügyeit illetően szeretné,
ha kimutatás készülne a költségeket illetően, ahogy ez az elmúlt években is történt.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Probléma volt a terület beazonosítását illetően azért nem került sor még a szerződés
elkészítésére.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Egyszer volt kaszálva már a temető területe most újra le lesz kaszálva.
Buzák Zsolt:
A beszámoló 3. pontjánál a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatott létszámánál
biztosan elírás történt.
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Igen csak elírás történt. Ebből is csak három fő van foglalkoztatva a foglalkoztatok részéről
tanúsított hozzáállásuk miatt. Nem egyszerű az egész dolog. Van olyan, hogy ittas állapotban,
vagy van úgy is, hogy egyszerűen meg sem jelennek a munkát felvenni. Jellemző még, hogy
elszaladnak az orvoshoz és már nem is mennek vissza dolgozni még akkor sem, ha nem veszi
föl táppénzes állományba. Az igazolásokat illetően már konzultált Mező doktorral is.
A vízügynél nem úgy van, hogy csak jönnek mennek az emberek, nem szeretik, mivel nekik
mindenkinek a megfelelő munkaruhát és egyéb eszközöket a védőoltásokat biztosítani kell és
ha valaki miatt cserére kerül a sor, az új munkaerőnek már a vízügy a saját költségén kell
ezeket állnia.
Terdik Tibor:
Szörnyű, hogy ez a jellemző, nemhogy javulna a munkamorál, inkább romlik.
Buzák Zsolt:
A 10. pontnál a települési hulladékgazdálkodásra kijelölt szolgáltató meddig maradhat így?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Nincs leszabályozva, ha lejár újból kérik a meghosszítást.
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
72/2015. (VIII. 13.) határozata

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintőfontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolóról

A Képviselő-Testület:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintőfontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolót elfogadta.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 3. szám alatti,
Többcélú Létesítmény építési engedélyes terveinek a jóváhagyásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján, a napirend tárgyalására meghívásra kerül
Trenka Zoltán tervező)
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta.
Felkéri először a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, és 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás
mellett elfogadta és a képviselő testület felé is elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Balogh Tibor polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a
napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja:
A napirendet a szociális bizottság is megtárgyalta 4 igen és 1 tartozódással elfogadta és a
képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
73/2015. (VIII. 13.) határozata
Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 3. szám alatti, Többcélú Létesítmény építési
engedélyes terveinek a jóváhagyásáról

A Képviselő-Testület:
1./Az ETALON 2000 KFT. (4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54.) által elkészített Nyírbogdány,
Kőrösi Csoma Sándor u. 3. szám (656 hrsz-ú) alatti Többcélú létesítmény Építési engedélyes
terveit jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert, hogy építési engedély iránti kérelem
ETDR rendszerbe való feltöltését követően a tervezési díj kifizetésére.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Határidő: ETDR rendszerfeltöltést követően

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány-Gyártelep faház tetőfelújítására tett 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:
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet. 5 igen szavazattal egyhangúlag a
Nyírobgdány-Gyártelep faház tetőfelújítására tett árajánlatok döntésének elhalasztásáról
döntött és a képviselő testület felé is a döntés elhalasztását javasolja.
Ha a pontosított aláírt, lebélyegzett ajánlat megérkezik, valamint a műszaki ellenőri szerződés
tervezet is rendelkezésre álla, akkor tárgyalják majd újra a napirendet.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
74/2015. (VIII. 13.) határozata
Nyírbogdány-Gyártelep faház tetőfelújítására tett árajánlatok elbírálására

A Képviselő-Testület:
1./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő Nyírbogdány-Gyártelep 928/4 hrsz-ú faház
tetőszerkezetének tetőfelújítására tett árajánlatok elbírálását elhalassza.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER
csoporthoz történő csatlakozásról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta.
Felkéri először a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
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Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, és 4 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett elfogadta és a képviselő testület felé is elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Balogh Tibor polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a
napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja:
A napirendet a szociális bizottság is megtárgyalta 4 igen szavazattal 1 tartózkodással
elfogadta és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
75/2015. (VIII. 13.) határozata
Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER csoporthoz történő csatlakozásról

A Képviselő-Testület:
1./ Csatlakozni kíván a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (4320 Nagykálló,
Kállai Kettős tér 1.) 2014-2020 közötti LEADER Programhoz
2./ Csatlakozási szándékkal részt kíván venni egyesület 2014-2020. közötti programozási
időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS)
elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.
3./ A belépést követően a Képviselő testület megbízza Balogh Tibor Zoltán polgármestert,
hogy a továbbiak során Nyírbogdány Község Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje az
Egyesületben.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés a település könyvtári, közművelődési feladatainak ellátásáról
Előadó: Szentpéteri Viktória könyvtáros
(írásbeli előterjesztés alapján)
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
tárgyalta.
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
beszámolót 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 a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
76/2015. (VIII. 13.) határozata
a település könyvtári, közművelődési feladatainak ellátásáról
A Képviselő-Testület:
A település könyvtári, közművelődési feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés a védőnői szolgálat 2014. évi beszámolójáról
Előadó: Vengrinyákné Sinka Gabriella védőnő
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
tárgyalta.
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta 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 a következő határozatot hozta:
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Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
77/2015. (VIII.13) határozata
A védőnői szolgálat 2014. évi beszámolójáról
A Képviselő-Testület:

1./ A védőnői szolgálat 2014. évi beszámolójáról szóló beszámolóját elfogadta.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Elterjesztés KEOP 7.13.0/15 jelű „Egyházi épületek 2014-2020
időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése”
pályázat benyújtásához tulajdonosi nyilatkozat megadására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, és 5 igen szavazattal azzal a
kiegészítéssel fogadta el, hogy az iskola felmérése történjem meg, de pályázatot ne nyújtsák
be az épületre. Ezzel a kiegészítéssel javasolja a képviselő-testületnek is elfogadásra.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
78/2015. (VIII. 13.) határozata
A KEOP 7.13.0/15 jelű „Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló
energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” pályázat benyújtásához tulajdonosi
nyilatkozat megadásáról

A Képviselő-Testület:
1./A KEOP 7.13.0/15 jelű „Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló
energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” pályázat benyújtásához szükséges
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tulajdonosi nyilatkozatokat az e határozatban felsorolt önkormányzati tulajdonú épületek
tekintetében megadja
a.)Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 4511
Nyírbogdány Óvoda utca 5. hrsz: 954,
b.)Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 4511
Nyírbogdány Fő utca 16. hrsz: 406,
c.)Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 4511
Nyírbogdány Kőrösi Csoma Sándor utca 1. hrsz: 643/2.

3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármester a határozat 1-4 mellékletében szereplő
tulajdonosi nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés Polgárőrség kérelméről
Előadó: Vavrek László Polgárőr Egyesület Elnöke
(szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal támogatta az egyesület kérését és
a képviselő-testület felé is támogatásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
79 /2015. (VIII.13) határozata
Nyírbogdányi Polgárőr Egyesület kérelméről
A képviselő-Testület:
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1./ A Nyírbogdányi Polgárőr Egyesület kérelmének helyt ad.
2./ Az egyesület a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a 21/2015 (IV.17) MVM
rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtható alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015.től igénybe vehető támogatások jogcímre benyújtott pályázatával
5.734.685.-ft támogatást nyert.
Megelőlegezi a Nyírbogdányi Polgárőr Egyesületnek az utófinanszírozásban beszerzendő
SUZUKI VITARA gépkocsi beszerzéséhez szükséges – támogatási mértékével megegyező 5.734.685.-ft-ot.
3./ A Polgárőr Egyesület a gépkocsi beszerzés záró kifizetési kérelmét, a beszerzést követően
köteles a haladéktalanul az MVH részére benyújtani és a támogatási összeg Polgárőr
Egyesület számlára érkezését követően haladéktalanul az önkormányzat részére 5.734.685.-ftot visszafizetni.
4./ A megelőlegezett pénzeszköz kamatmentesen kerül nyújtásra, tekintettel arra, hogy e
segítség pénzintézeti tevékenységnek nem minősül.
5./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a szükséges kölcsönadási szerződés
aláírására.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Határidő: azonnal.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (9. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdányi Sportegyesület kérelméről
Előadó: Orosz István egyesület elnöke
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal támogatta az egyesület kérését és
a képviselő-testület felé is támogatásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
80/2015. (VIII.13) határozata
Nyírbogdányi Sportegyesület kérelméről
A Képviselő-Testület:
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1./ A Nyírbogdányi Sport Egyesület kérelmének helyt ad.
2./ Az egyesület működésének elősegítéséhez a labdarúgó mérkőzések rögzítéséhez és az
eredmények azonnali továbbításához 1 db fekete-fehér, e feladat ellátásához szükséges - lézer
nyomtatót biztosít.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármester a szükséges eszköz beszerzésére és a
sportegyesület részére történő átadásra.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Határidő: 2015. augusztus 20.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (10. tsp.):
Előterjesztés Nagy István kérelméről, Nyírbogdány Új u. 29. szám előtti
közkút bezárása
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
tárgyalta.
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangúlag a
határozat tervezetben foglaltakkal egyetért azt a képviselő-testület felé is elfogadásra
javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
81/2015. (VIII.13) határozata
Nagy István kérelméről, Nyírbogdány Új u. 29. szám előtti közkút bezárása
A Képviselő-Testület:

1./ Nagy István kérelméről, Nyírbogdány Új u. 29. szám előtti közkút bezárását határozta el.
2./ Megállapítja, hogy az Új utcán a lakosság ellátására szolgáló másik közkút rendelkezésre
áll, így a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása biztosított.
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3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a közkút leszereltetésével kapcsolatos
eljárás lefolytatására.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Határidő: 2015. augusztus 20.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (11. tsp.):
Előterjesztés Szántó Mária kérelméről Nyírbogdány, Kéki u. 17. szám
előtti közkút megnyitására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
tárgyalta.
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta
és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
82/2015. (VIII.13) határozata
Szántó Mária kérelméről Nyírbogdány, Kéki u. 17. szám előtti közkút megnyitására
A képviselő-Testület:
1./ Szántó Mária kérelmét elutasítja, Nyírbogdány, Kéki u. 17. szám előtti közkút újbóli
megnyitását nem tartja indokoltnak
2./ Kérelmező életvitelszerűen nem lakja ingatlanát, állandó lakóhelye nyíregyházán van,
kérelme alapján létfenntartásához a közkút nem szükséges.
A legközelebbi működő közkút Nyírbogdány, Kéki u. 31. szám alatt található. A
lakókörnyezetben élők egészséges ivóvízzel történő ellátása biztosított.
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Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (12. tsp.):
Előterjesztés Tóbiás Istvánné kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
tárgyalta.
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta.
Tóbiás Istvánné kérését 5 igen szavazattal támogatta és a képviselő-testület felé is
támogatásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
83/2015. (VIII.13) határozata
Tóbiás Istvánné kérelméről

A képviselő-Testület:
Tóbiás Istvánné Nyírbogdány Bessenyei u. 29. szám alatti lakos közeli hozzátartozói
hamvainak a Gyártelepi temető urnafalába történő elhelyezését engedélyezi.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (13. tsp.):
Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú TOYOTA HIACE gépjármű
értékesítésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
( írásbeli előterjesztés alapján )

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
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Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal 600.000 ft-os áron javasolja
értékesíteni az önkormányzati tulajdonú TOYOTA HIACE gépjárművet.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
84/2015. (VIII.13) határozata
Önkormányzati tulajdonú TOYOTA HIACE gépjármű értékesítésére
A képviselő-Testület:
1./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő TOYOTA HIACE gépjármű értékesítését határozza
el.
2./ A gépjármű vételárát 600.000.- forintban határozza meg.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert, az értékesítéshez szükséges ügyben
történő eljárásra.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (14. tsp.):
Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának
módosításáról
Előadó: Lisovszki Tamás képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta.
Felkéri először a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy mondja
el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta. Lisovszki Tamás önkormányzati
képviselő javaslatot tett az SZMSZ módosítására. A módosítási javaslatot a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadta és a képviselő testület felé is elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Balogh Tibor polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a
napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja:
A napirendet a szociális bizottság is megtárgyalta és 5 igen szavazattal 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 a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2015. (VIII. hó 13. nap) rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
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 Nyírbogdány Község
Önkormányzata Képviselő-Testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2014. (XII.18) rendelete módosításáról következőket rendeli el:
1.§.
a rendelet 11. § (1) bekezdés helyébe az alábbi lép:
A képviselő-testület évente minimum 12 ülést tart, havonta egyet. Az ülés időpontja minden
hónap utolsó csütörtök.
2.§.
A 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi lép:
A képviselő-testület dönthet arról, hogy az ülést az (1) és (2) bekezdésben megjelöltektől
eltérő időpontban és helyszínen tartja.

Nyírbogdány, 2015. augusztus 13.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Napirend (15. tsp.):
Egyebek

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Kellemetlen dologról tájékoztatja a testületet, még nem tudott erről beszámolni most teszi ezt
meg.
A rendőrséghez feljelentés érkezett honosítási ügyben, büntetőeljárás van folyamatban.
Nyomozati szakaszban van a dolog, több személyt meghallgattak az üggyel kapcsoltban.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy akit érdekel akár a lakosság körében is nyugodtan
mondják meg, hogy mindenkinek a rendelkezésére áll aki ezzel a dologgal kapcsolatban
kérdést szeretne föltenni.
Buzák Zsolt:
Köszöni a tájékoztatást, már csak azért is mert hajmeresztő dolgok vannak kint a faluban.
Hozzá is jönnek és kérdezik, igaz Ő nem jár sokat a hivatalba, de mindenkinek azt mondta,
hogy még nem kapott ezzel a dologgal kapcsolatban semmilyen felvilágosítást, neki ne is
mondják, hogy mit hallottak, mert nem érdekli, ha valakit nagyon érdekel ugyan ezt mondta,
hogy menjen és kérdezze meg. Azért is köszöni, hogy erről tájékoztatás kapott, hogy így már
hitelesen fogja tudni tájékoztatni azokat akik erről kérdezik.
Esetleg azt hiányolja, hogy miért nem történt már meg korábban a tájékoztatás.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Saját példa Őt is csak egy ember kérdezte meg az ügyével kapcsolatban, de a faluban ment a
különféle találgatás sorozat, holott korrekt módon tájékoztatta minden egyes alkalommal a
testületet.
A jelenlegi ügyet is kérdezték tőle, de hasonlóan ugyan azt mondat, hogy be kel jönne és meg
kell kérdezni nem a szóbeszédeknek hinni és felülni a rosszindulati híreszteléseknek. Nem
tarja ezt senkivel szemben sem tisztességesnek. Az, hogy mit tettünk vagy teszünk a
településért senkit sem érdekel, az mindenki számára természetes. Minden döntést együtt a
testülettel hozunk meg, nem egy személyben a polgármester vagy a jegyző, ezt sem veszik
tudomásul.
Terdik Tibor:
Neki is saját tapasztalat, hogy ilyen esetben te vagy a tettes az elkövető, úgy kezelik az egész
eljárást, ha viszont ismeretlen tettes ellen indul valamilyen dolog, akkor már egész más a
felállás.
Ráadásul aki közfeladatot lát el sokkal negatívabb megítélést kap.
Lisovszki Tamás:
Köszöni a tájékoztatást, ezt tartja hivatalos tájékoztatásnak. A hallottakat fogadja el, ezt fogja
elmondani, ha valaki kérdezné. Úgy gondolja ez a rendje, bárki más információval jön fogja
tudni mondani, hogy ez márpedig nem így van.
Ha már együtt görgetjük a labdát ez a módja.
Buzák Zsolt:
Annyi mende - monda van. A polgármester ügyében is sokan kérdezték, a tisztánlátás
érdekében konkrétan tud mondani valamit?
Balogh Tibor polgármester:
Félreértés ne essék, tájékoztatta a testületet a dologról. Az igazság az, hogy pénzbírságot
kapott, semmi olyan döntés nem született, mely akadályozná a további munkavégzését.
Különben is ilyen esetben rögtön felállítanák a helyéről, mit ahogy volt már erre máshol
példa, de mindenkit megnyugtat, hogy Ő ezt nem várta volna meg, hanem magától fölállt
volna, de semmi ilyen ítélet nem született.
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Buzák Zsolt:
Esetleg a testületnek van-e igénye, ebbe a végzés betekinteni.
Támba Borbála:
Mire lett a pénzbüntetés kiszabva?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A törvényben foglaltaknak megfelelően eleget tett a kötelezettségének. Tájékoztatta a
testületet.
Az ellene felhozottak nem nyertek bizonyítást, úgy tudná mégis megfogalmazni a bírság
kiszabását, hogy mégiscsak ne legyen teljesen senkinek sem igaza úgy gondolta a bíró, hogy
ez lesz a leghumánusabb.
Lisovszki Tamás:
A tájékoztatás korrekt, hogy nem gátolja a polgármestert a munkavégzésben semmi sem.
Viszont van számtalan szóbeszéd a köztudatban. Nem láttak hivatalos papírt, holott úgy
gondolja, hogy Ő is mint önkormányzati képviselő részese ennek a történetnek, van jogalapja,
hogy megtekintse ezt az ítéletet.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A tárgyalás nyilvános volt, mintegy lejáratás képen a postaládákba meghívószerűen volt
szórólap elhelyezve buzdítva a lakosságot, hogy menjenek el a tárgyalásra. Bárki eljöhetett
volna, de sem a településen élők közül, sem a testület tagjai közül sem vett részt senki sem, a
tárgyaláson, pedig ott első kézből kapták volna a kihirdetett ítéletet.
Van egy olyan réteg vagy klikk aki szándékosan generálja ezt a dolgot és ehhez találnak is
embereket. Más területeken is megy az áskálódás, úgy gondolják csináljuk ki tegyük tönkre,
nem tudom ez mért lenne jó egyeseknek talán akkor nyugodtabban fognak tudni aludni? A
választáson mindenki teret adhatott a véleményének, a település lakossága döntött, egy része
ebbe nincs belenyugodva, de ez akkor is így van. A választás tisztaságát illetően nem lehet
kétség, de egész nyugodtan föl lehet álli a testületnek, el lehet menni újra szavazni.
Egyébként már túl van ezeken a dolgokon, de nem fogja hagyni a rágalmazásokat, van úgy,
hogy bejön a lakos és mondja, hogy ez a személy ezt meg azt mondta róla, de ha már
megkérdezem, hogy tanúsítaná is ezt, akkor már abba nem megy bele. De mint mondta, nem
fogja bárkivel szemben sem hagyni, hogy valótlant állítsanak róla, ezt vegye mindenki
tudomásul.
Buzák Zsolt:
El kellene már ezt felejteni, el kellene fogadni mindenkinek a választás eredményeit.
A temetővel kapcsolatban folyamatos visszajelzés van a lakosság körében. Ha már megtörtént
a kamerarendszer kiépítése esetleg nem lehetne a kaput nyitva hagyni? Ez sokan kérték,
hiszen vannak idősek akik már nem tudnak olyan könnyen közlekedni. Már nem indokolt a
nyitva tartás a kamerarendszer kiépítésével, nem kell a lakosság elől elzárni a temetőt.
A másik dolog a temetőgondnok munkájával lenne, nem látja el megfelelően a munkáját vagy
nem tudja, hogy mi a feladata a munkaköri leírást át kellene tekinteni. Nem gondolja, hogy
feltétlenül nyakkendősen kellene ott tartózkodni, hiszen van egyéb feladat is. Természetesen a
temetések alkalmával legyen a megjelenése olyan ami oda való.
Kéri a testületet, hogy az elmondottak tükrében gondolják át a kapu nyitva tartását.
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Még csak lelkészasszonyi is támogatta, hogy a kapu zárva van. Nem hiszi el, hogy nem lehet
30 métert gyalogolni. Aki rokkan nehezen közlekedik nem fog minden napa a temetőbe
kimenni, valljuk be, hogy ez így van.
Vannak még dolgok melyek tervbe vannak. Locsolókat, kapát gerelyét fog kihelyezni, az
egyház rokkant kocsit fog biztosítani csak mindenhez idő kell.
Pistától számon fogja kérni a sorompó irányítását. A temetőgondnok most szabadságon van,
mindenki tudja, hogy beteg is nehezen mozog egyre többet panaszkodik a lábára. Előbb utóbb
el kell gondolkozni, hogy ha már nem fogja bírni a feladatot ki lesz helyette, hiszen
bizonyosan nem fognak kapkodni a helyér.
Buzák Zsolt:
Szétnézett a környező településeken is például sehol sincs zárva a temető. A virágosnak nem
kell a behajtásét fizetni, a vállalkozó egy bizonyos munkára fizeti ki a költséget, ha egyik nap
betonoz, akkor már nem tudja befejezni a munkát másnap ha visszamegy nem kell újra fizetni
a behajtásért ugyanazon a fölvállat munka elvégzéséért. Szóval akkor is amikor meghoztuk
ezt a rendeletet, azt mondtuk , hogy semmi sincs kőbe vésve, lehet ezen még finomítani.
Lisovszki Tamás:
Át kell gondolni ezt a dolgot. Akkor tényleg úgy voltunk ezzel, hogy megnézzük, hogy
működik ez az egész dolog, hiszen nem volt még ilyen, megnézzük mit szól a lakosság, de
fölül lehet ezt gondolni. Még mindig a gondnok szerepére hívná föl a figyelmet neki kellene
toppon lenni.
A kaszálás is fontos van közmunkás kaszálja már le, ne legyen olyan csúnya. Össze kell
szedni a temető dolgait.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az javasolja, hogy csináljuk végig ezt az évet, de gondolkozzunk el azon is, hogy ki lehetne
adni bérbe. Egyetért azzal is, hogy ne szedjük a sírhelyért megváltási díjat, de valamiből kell,
hogy legyen bevétel.
Buzák Zsolt:
A parkoló nagyon sáros lesz az esős időszakban erre sürgősen ki kell találni valamilyen
megoldást.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Meg van vásárolva a fűmag csak a megfelelő időt várja és el lesz szórva, nem lesz ezzel
semmi gond sem.
Fog készíttetni egy táblát melyre a temetővel kapcsolatos minden lakosságot érintő dolog föl
lesz rá vezetve. Most csak egy kis papír van kihelyezve, de ezt pótolni fogja erre mit ahogy
már régen is szó volt tájékoztatni lehetne a lakosságot, hogy a behajtási díj, a temetkezési
szolgáltatásokért fizetendő díj nem a hozzátartozót terheli, a testület nem nekik állapította
meg plusz költséggént, hanem a vállalkozónak, össze kell szedni ezeket a dolgokat.
Menet közben találkozunk olyan dologgal, hogy pl. magának vinnék be a földet a síremlék
töltéséhez, abban az esetben mi van, vagy a hozzátartozó mosná a síremléket le, de vizet
áramot onnan vételezne, úgyhogy vannak olyan dolgok amivel most szembesülünk.
Buzák Zsolt:
Lassan itt a szeptember mi lesz az étkeztetéssel?
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Fölvette a kapcsolatot a Baptistákkal a tárgyalást illetően. Az információ valószínűleg nem
áramlik megfelelően, hiszen még Ők abban a tudatban voltak, hogy a főzés nem itt történik.
A falunap időpontját is meg kellene határozni, javasolja, hogy a szeptember utolsó hétvégéjén
kerüljön sor, mivel a káposztás napok az idén október elején lesz megtartva. Az előkészületi
munkákat már ennek megfelelően kell rendezni.
Tiszteletes asszony jelezte, hogy ha Tiszabogdány testvér településünkre látogatunk Ő is
szeretne elkísérni bennünket. illetve ki fogja hirdetni, hogy az ottaniak részére
adománygyűjtést kezdeményez.
A nemezi vágtával kapcsolatban is dönteni kellene, hogy melyik nap vegyünk részt, arra is
gondolt, hogy lehetne arról is szó, hogy nemcsak a testület, hanem a lakosság körében is
meghirdetnénk akit érdekel és szeretne jönne azok is eljöhetnének a rendezvényre.
Lisovszki Tamás:
A gyártelepen lévő sorompóval kapcsolatban egy család adott be kérelme, kulcsot szeretnének
kapni a kijárásukat ez nagyban megkönnyítené. Nem volt ez eddig gond, amióta lett gépjármű
azóta jelent ez problémát.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ő maga már két alkalommal zárt be a sorompót. Ezzel csak az a probléma, hogyha egy ember
kap kulcsot akkor jönnek majd mások is, hogy nekik is kell mert bezzeg annak a családnak
adtunk. Annak idején, pont az ott élők kérésére zártuk le sorompóval ezt az utat, a dolog
másik részét illetően hivatalosan nincs is ott út.
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a héten történt egy sajnálatos baleset a Kőrösi Csoma
Sándor utcán. Egy az utcán kóborló kutya egy kerékpározó helyi lakost borított föl melynek
következtében végtagtörést szenvedet.
A kóbor kutyák kérdésével is foglalkozni kell, kell rá szánni pénz meg kell határozni, hogy
mennyit áldozzunk rá.

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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polgármesteri beszámolóról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
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(írásbeli előterjesztés alapján)
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