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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27.-i
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Szitár Emese
Támba Borbála
Hajzerné Oláh Ildikó
Terdik Tibor
Lisovszki Tamás
Buzák Zsolt képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Tóth Tibor, 4511 Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 54. szám alatti lakos
Jegyzőkönyvvezető:
Kopják Bettina köztisztviselő
Balogh Tibor polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Köszönti Tóth Tibort, akinek beadványa van. Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése
határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi tagból 7 fő jelen van.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását, valamint, a meghívóban
nem szereplő további napirendi pont tárgyalását:
9./ Előterjesztés Szentpéteri Szabolcs jegyző jutalmazásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
Javasolta, hogy a 6. napirendi pont tárgyalását halasszák el a következő testületi ülésre, mivel
az ülésen nem tudott megjelenni László Dávid, az egyesület elnöke.
A testület a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását, valamint a kiegészítéseket
7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés Tóth Tibor, 4511 Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u.
54. szám alatti lakos kérelméről
Előadó: kérelmező
(írásbeli kérelem alapján, az előterjesztés a 2017. március 30-i ülésre
kiküldésre került)
Tóth Tibor:
Parkosításra adtam be kérelmet. Az utca forgalmát nem akadályozza. Semmilyen kártérítési
igénnyel nem élek, ha kár lesz belőle.
Szentpéteri Szabolcs:
Kié a 48. szám?
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Tóth Tibor:
Hoztam meghatalmazást.
Szentpéteri Szabolcs:
Az az út a legkeskenyebb, balesetveszélyes.
Tóth Tibor:
Nem akadályozzuk a forgalmat, füvesítenénk, virággal ültetnénk be.
Terdik Tibor:
Lehúzódásnál lehet gond lenne belőle, ha jön egymással szemben két autó is.
Tóth Tibor:
Kis alacsony fát akarunk.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Csüngős barkára gondoltunk.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ott nagyon szűk az utca.
Terdik Tibor:
Ha baleset történik ott, vagy valaki kárt szenved, az önkormányzat a felelős.
Szentpéteri Szabolcs:
Nekem az az aggályom, ha ott baleset történik, akkor az önkormányzati területen van. Szép
park lesz ott, az emberek inkább rámennek az útpadkára, mint a parkosításra. Én csak ezt
szeretném megvilágítani.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Jogszabály nem tiltja?
Szentpéteri Szabolcs:
Nagyobb közutaknál igen, itt nem.
Lisovszki Tamás:
Van egy gondolatom. Nagy feneket kerítünk a dolognak. Nem emlékszem, hogy bárki valaha
ezt megkérte volna. Azon az úton is sok helyen van fa ültetve. Ha nem írsz kérelmet és
elültetsz két fát, akkor azért senki nem fog szólni. Engedélyt nem kapsz, de semmi gond nem
lesz belőle. Egyedüli első ember vagy, aki ilyet kér.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Tóth Róbert is jött engedélyt kérni a bolthoz, amikor csinálta.
Lisovszki Tamás:
Nem kellene a testületnek ezzel sokat foglalkozni. Vond vissza a kérelmed és dönts belátásod
szerint. Ahogy másnak sem, neked sem fognak szólni.
Tóth Tibor:
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Akkor jó, egy másik dolog. Több építőanyag is van lerakva a kapuk előtt, ami önkormányzati
terület. A helyi rendelet nem csak rám vonatkozik, másokkal is be kell tartatni. Gondolok itt
térkőre, sóderre.
Lisovszki Tamás:
A helyi rendelet, törvény mindenkire vonatkozik.
Terdik Tibor:
Régebben sok feljelentés volt ilyen dolgok miatt. Az ugyanolyan felelősséggel tartozik,
mintha a te egyik fád letöri egy autóról a tükröt.
Tóth Tibor:
Nem mindenkire gondoltam, az utcánkban nem tudok eljárni. Több tíz éve van ez így, körbe
kell járnom.
Terdik Tibor:
Az önkormányzatnak nem célja a bírságolás, de ha van írásos bejelentés, akkor ki lesz
vizsgálva az ügy.
Balogh Tibor Zoltán:
Írásbeli bejelentésre reagálunk, jegyzői hatáskör vagy járási hivatalé. Van olyan, hogy gallyat
hozatnak emberek, vagy fát és ott áll hónapokig. Van rendeletünk és területbérlést kellene
fizetni, de senki nem jött még ilyen üggyel a hivatalba. Le kell írni, ha gondot okoz és fel lesz
szólítva a tulajdonos, hogy szüntesse meg. Ahol keskeny az utca, ott szokott előfordulni ilyen.
Buzák Zsolt:
Kétélű dolog ez. Ha jön valaki bejelenteni Tibort, akkor az a kellemetlen dolog.
Lisovszki Tamás:
Túlbeszéljük ezt, két kis fa miatt megy ez.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Amik az utcában vannak fák, kb 20 éve lettek elültetve. A kérelmező a kérelmét visszavonta.
Buzák Zsolt:
Mi lesz, ha feljelentik?
Terdik Tibor:
Meg kell vizsgálni a helyzetet.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A kérelmező a kérelmét visszavonta, köszönjük a megjelenést.
Tóth Tibor távozott a testületi ülésről.
Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét
érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri
beszámolóról
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Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A kátyúzás megtörtént a Vasvári Pál utcán, a gyártelepen is.
Terdik Tibor:
Az lenne a kérdésem, hogy a közút fog felújítani utakat, amiről szó is volt? Ezzel mi a
helyzet?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
2019-ig ígérték.
Terdik Tibor:
Kérik a vállalkozók, hogy javítsák meg az utat, mert katasztrófa.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A gyártelepen lehet lesz javítás, de a teljes felújítást 2019-ig ígérik. Nem tudom a gyártelepi
lejáró meg lesz-e csinálva. A közút most is javított utat, addig amíg fel volt újítva, de a vonal
után ott hagyták a kátyút.
Buzák Zsolt:
Józsiék szebben megcsinálták a kátyúzást.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Egyeztettem a közúttal, a Domb közbe henger kellene. A Magyar Közút Zrt. felmérné,
megcsinálná. Testület elé fog jönni.
Terdik Tibor:
Valami kötőanyagot kellene ehhez tenni, bitument vagy emulziót.
Buzák Zsolt:
Kicsi ott a forgalom, nincs lejárva. Egy nyomon járnak ott az autók, ott jó, de közötte nem.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A Zsák utcán is olyan. Erre a feltevésre annyit reagálnék, hogy meg kell rendelni a munkát,
ők majd rendbe teszik. Ha meg lenne csinálva, egy évben egyszer lehetne egy hengerelést
kérni rá.
Buzák Zsolt:
Ehhez nem lehet emulziót keverni, ez hidegen van csinálva.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Méressük fel az egészet, utána eldönthetjük, mit választunk.
Terdik Tibor:
Az emulzió lehet jó lenne hozzá.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Meg fogom kérdezni, árajánlatot kell kérni.
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A képviselő-testület 7 igennel a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő- Testületének
50/2017. (IV. 27.) határozata
Kátyúzási munkák elvégzéséhez szükséges árajánlat kéréséről
A Képviselő-Testület:
1./ Árajánlat kérését határozta el a Magyar Közút Zrt.-től a Domb köz, Zsák utca, Nyárfa utca,
Állami Gazdaság utca kátyúzási munkálatainak elvégzéséhez.
2./ Az árajánlat megkérésével megbízza Balogh Tibor Zoltán polgármestert.
Nyírbogdány, 2017. április 27.
Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk
jegyző

Hajzerné Oláh Ildikó:
Mennem kell, de a beszámoló 2-es pontjához lenne kérdésem. A tervezési feladatokat a
Bacsaterv Kft. végzi el? Frankovics László nem tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének.
Csak a későbbi problémák elkerülése végett kérdezem.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ha mégis őt választjuk, szembe megyünk magunkkal.
Buzák Zsolt:
A képviselő-testület gondolja át. Ez 4 millió forint, ez az 1 nap nem számít annyit. Nem kell
elherdálni, lehet módosítani a határozatot.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ez nem herdálás, a betervezett költségekbe belefér. Az árajánlatkérést elküldtük, azóta tudja,
hogy mit kell hoznia. Kapott hiánypótlást és nem 5 nap, hanem 5 munkanap volt rá, hogy
hozza.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Minden árajánlat szépen egybe volt rakva, csak az övé nem, és még meg sem bíztuk
munkával. Egyik esetben toleránsak vagyunk, másikban nem.
Buzák Zsolt:
Már az urnafalnál is jelezték, hogy helytelen a terv. Csak az hibázik, aki dolgozik.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Nem 5 napja volt, sokkal több. Azt neki tudni kellett volna pótolni. Bacsaterv Kft. legyen, ez
egyértelmű.
Terdik Tibor:
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Az, hogy kitől kérünk árajánlatot, az egyik dolog, de nem kell végtelenségig kitartani valaki
mellett, ha nem teljesít határidőre. Legyen, amit meghatároztunk.
Buzák Zsolt:
Ez 4 millió forint, akkor is közpénz.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Nem teljesítette határidőre. Van róla testületi határozat.
Buzák Zsolt:
A testület megváltoztathatja a döntését.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester asszonynak van indítványa, hogy a testületi határozat
szerint a Bacsaterv Kft. készítse el a terveket, mivel nem érkezett be határidőre a hiánypótlás.
A képviselő-testület 3 igen és 4 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő- Testületének
51/2017. (IV. 27.) határozata
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester asszony indítványáról
A Képviselő-Testület:
A képviselői indítványt elutasította, mely szerint a Bacsaterv Kft. végezze a helyi termelői
piac tervezési munkálatait.
Nyírbogdány, 2017. április 27.
Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk
jegyző

Buzák Zsolt:
Majdnem 4 millió forint a különbség.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ez nem korrekt dolog, hogy hoz egy döntést a képviselő-testület, majd visszavonja. Ehhez
nem vagyok hajlandó asszisztálni.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Semmibe vette a határidőt.
Terdik Tibor:
Tényszerűen kell dönteni.
Hajzerné Oláh Ildikó távozott a testületi ülésről.
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Buzák Zsolt:
Értem én, de ez akkor is sok pénz.
Terdik Tibor:
Jogvesztő határidők vannak. Matekozhatunk a pénzen, de akkor a jövőben nem kell
határidővel foglalkozni, határidőt szabni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Haladjunk. Aki a határidő túllépés ellenére is Frankovics László egyéni vállalkozót javasolja a
tervezési feladatok ellátására, az kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő- Testületének
52/2017. (IV. 27.) határozata
A helyi termelői piac tervezési feladatainak ellátásáról
A Képviselő-Testület:
A határidő túllépés ellenére Frankovics László egyéni vállalkozót bízza meg a tervezési
feladatok ellátásával.
Nyírbogdány, 2017. április 27.
Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk
jegyző

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Van-e javaslat hulladékszállításra? Mi kértünk árajánlatot a Nyír-Flop Holding Kft.-től és az
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft-től. Még a mai postával megérkezhet, eddig csak
egy van.
Szitár Emese:
Az árajánlatkérésben az volt, hogy április 27. 8:00 óra a határidő.
Lisovszki Tamás:
Azt lehet tudni, hogy mire kértük az árajánlatot?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A Jóléti tó körül a hulladék elszállítására. Van átvevő hely több helyen, Demecserben,
Ibrányban is.
Lisovszki Tamás:
Képek nincsenek?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
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Nagyon vegyes, ami benne van. Felméretjük az önkormányzat tulajdonában lévő Jóléti tó
köré mennyi dót kell, meg oszlop kell. Kérjünk javaslatot a rendőrségtől, hogy hova kellene
kamerát szereltetni a településre.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő- Testületének
53/2017. (IV. 27.) határozata
Javaslat kérése a rendőrségtől kamera felszereléséhez
A Képviselő-Testület:
Javaslatot kér a rendőrségtől kamera felszerelésével kapcsolatban.
Nyírbogdány, 2017. április 27.
Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk
jegyző

Buzák Zsolt:
Itt van, hogy a sörpadokat megvettétek, hol lesznek?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Le van pakolva a pincébe.
Támba Borbála:
Kölcsön lehet kérni, ha kell.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Névre szólóan fogjuk átadni, átadás-átvételi elismervénnyel. Felelősséggel tartozik, aki
elviszi. Rá van fújva, hogy Nyírbogdány község tulajdona.
Lisovszki Tamás:
Ha kell, akkor civil szervezeteknek is el lehet kérni?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Igen.
Buzák Zsolt:
Vadháló elég lesz a Jóléti tó köré?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Igen, acélos.
A beszámolóhoz volt még a pénzügyi bizottság ellenőrzése, és a közvilágítás ügye
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
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Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő- Testületének
54/2017. (IV. 27.) határozata
A Pénzügyi Bizottság Ellenőrzéséről
A Képviselő-Testület:
1./ A Pénzügyi Bizottsági átfogó pénzügyi ellenőrzést tart a 2017. első negyedévre
vonatkozóan és a 2016. évi bejövő és kimenő szállítólevelekre vonatkozóan.
2./ Az ellenőrzés ideje: 2017. június 1.
Nyírbogdány, 2017. április 27.
Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk
jegyző

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő- Testületének
55/2017. (IV. 27.) határozata
A közvilágítás karbantartására érkezett árajánlat elbírálásáról
A Képviselő-Testület:
További egyeztetés céljából a döntés elnapolását határozta el.
Nyírbogdány, 2017. április 27.
Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk
jegyző

További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
56/2017. (IV. 27.) határozata
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolóról
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A Képviselő-Testület:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolót elfogadta.
Nyírbogdány, 2017. április 27.
Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk
jegyző

Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés községi temetőben létesítendő urnafal kivitelezéséhez
műszaki ellenőri feladatok ellátására műszaki ellenőr kiválasztására
Előadó: kérelmező
(írásbeli kérelem alapján, az előterjesztés a 2017. március 30-i ülésre
kiküldésre került)
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 pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
58/2017. (IV.27.) határozata
Községi temetőben létesítendő urnafal kivitelezéséhez műszaki ellenőri feladatok ellátására
műszaki ellenőr kiválasztására
Képviselő-testület:
1./ „Nyírbogdány községi temetőben létesítendő urnafal megvalósításához szükséges műszaki
ellenőri feladatok teljes körű ellátásával megbízza: Nyírber Kft-t, a Képviselő-Testület által
elfogadott árajánlata alapján.
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2./ Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására és a műszaki ellenőri
munkák teljes körű ellátását követően a vállalkozási díj kifizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. április 27.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány, Gyártelep u. 16/a. nyilvántartásba vételértől
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő- Testülete
58/2017 (IV.27.) határozata
Nyírbogdány Gyártelep belterületén lévő Gyártelep 16. szám alatti ingatlan nyilvántartásba
vételéről
A Képviselő- Testület:
1./ A Nyírbogdány Gyártelep belterületén lévő Gyártelep 16. szám alatti ingatlan
nyilvántartásba veszi.
2./ Felhatalmazza a jegyzőt a lakcím nyilvántartásba vételére
3./ Közzétételi határidő: két hónap
4./ Felelős: Szentpéteri Szabolcs jegyző
Nyírbogdány, 2017. április 27.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány, Új u. 2-22 szám nyilvántartásba vételéről
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő- Testülete
59/2017 (IV.27.) határozata
Nyírbogdány belterületén lévő Új utca 2. szám, 4. szám, 6. szám, és 16. szám alatti ingatlan
nyilvántartásba vételéről
A Képviselő- Testület:
1./
a.) Nyírbogdány, Új utca 2. szám – hrsz-a: 271/7,
b.) Nyírbogdány, Új utca 4. szám – hrsz-a: 271/8,
c.) Nyírbogdány, Új utca 6. szám – hrsz-a: 271/9,
d.) Nyírbogdány, Új utca 16. szám – hrsz-a: 271/15, ingatlanokat nyilvántartásba veszi.
2./ Felhatalmazza a jegyzőt, a lakcím nyilvántartásba vételére
3./ Közzétételi határidő: két hónap
4./ Felelős: Szentpéteri Szabolcs jegyző
Nyírbogdány, 2017. április 27.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (6. tsp.):
Tájékoztató nyírbogdányi 929/4 hrsz-ú „régi kultúrház” bérleti
szerződéséról
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 pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
60/2017. (IV. 27.) határozata
Tájékoztató nyírbogdányi 929/4 hrsz-ú „régi kultúrház” bérleti szerződéséről
A Képviselő-Testület:
Nyírbogdányi 929/4 hrsz-ú „régi kultúrház” bérleti szerződéséről szóló polgármesteri
tájékoztatót elfogadta.
Nyírbogdány, 2017. április 27.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Előterjesztés Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
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Képviselő Testülete
61/2017. (IV. 27.) határozata
Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat kérelméről
A Képviselő -Testület:
1./ A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat kérelmének helyt ad.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a támogatáshoz szükséges megállapodás aláírására.
Nyírbogdány, 2017. április 27.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

A következő napirendi pont tárgyalásához a polgármester zárt ülést rendel el.
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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27.-i zárt
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Szitár Emese
Támba Borbála
Terdik Tibor
Lisovszki Tamás
Buzák Zsolt képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Kopják Bettina 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 6 fő jelen van.
Javasolta az alábbi napirendi pont megtárgyalását:
1./ Előterjesztés Bodnár Andrásné (Nyírbogdány, Vasvári Pál u. 12) rendkívüli települési
támogatás ügyében tett fellebbezésének elbírálására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Szentpéteri Szabolcs:
Javaslom, hogy fogadjuk el az első határozatot.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
62/2017. (IV. 27.) határozata
Bodnár Andrásné (Nyírbogdány, Vasvári Pál u. 12) rendkívüli települési támogatás ügyében
tett fellebbezésének elbírálásáról
Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bodnár Andrásné (sz: Bacskai Erzsébet sz.:
Vasmegyer, 1953.05.20. an.: Nagy Erzsébet) Nyírbogdány, Vasvári Pál u. 12. szám alatti lakos
fellebbezését
elutasítja.
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A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban határozatának
felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságtól ( 4400
Nyíregyháza, Bocskai u. 2. sz.) lehet kérni a döntés közlésétől számított 30 napon belül. A pert az
önkormányzat ellen kell megindítani. A keresetlevelet az I. fokon eljáró hatóságnál kell benyújtani. A
keresetlevélnek halasztó hatálya nincs. A végrehajtás felfüggesztését a bíróságtól lehet kérni. Jelen
eljárás illetékmentes, költségeit az eljáró szerv viseli.
INDOKOLÁS
Bodnár Andrásné nyírbogdányi lakos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt kérelmet
nyújtott be Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi,
Oktatási és Kulturális Bizottságához. Rendkívüli települési támogatás megállapítását nyilatkozata
alapján arra való tekintettel kérte, hogy jövedelemmel nem rendelkezik, alkalmi munkája sincs. Sokat
betegeskedett az elmúlt időszakban. Kérelméhez egy nyilatkozatot csatolt arra vonatkozóan, hogy
jövedelemmel nem rendelkezik.
Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes települési támogatások
helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) és (3) bekezdése alapján
(1)
A bizottság rendkívüli települési támogatást nyújt az önhibáján kívül létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező részére.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha:
a) a kérelmező, illetve a családban élő közeli hozzátartozók valamelyikének esetében hírtelen
fellépő és legalább 8 napig tartó kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes
sérüléssel járó balesete,
b) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár:
tűz, szél hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, vagy meghibásodás: csőtörés, gázrobbanás,
elektromos meghibásodás,
c) bűncselekmény, vagy szabálysértés következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető
élethelyzet,
d) ha a kérelmező súlyos betegségből: daganatos megbetegedés, csonkolás, szív- és érrendszeri
betegség adódóan a kérelem beadását megelőző 12 hónapon belül 60 napot meghaladó kórházi
kezelésre szorul,
e) ha a gyermeket gondozó családban a gyermek beteg és a szülő ezen okból 30 napot meghaladó
táppénzes állományba kerül,
(3)

Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási gondnak minősül:
a) ha a kérelmező vagy családtagja részére megigényelt ellátás kifizetése késik és ellátatlan marad,

b) ha élete, testi épsége veszélybe kerül élelmiszerhiány, vagy téli időszakban fűtőanyag hiánya
miatt.
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottság 2017. március 30. napján kelt határozatában nevezett kérelmét elutasította, azzal
az indoklással, hogy rendkívüli élethelyzet nem állapítható meg a csatolt dokumentumok és
nyilatkozata alapján.
A Képviselő-testület a fellebbezés elbírálásakor a rendelkezésre álló tények, becsatolt dokumentumok
alapján a következőket állapította meg:
Bodnár Andrásné fellebbezése nem megalapozott, mivel a közigazgatási hatósági és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. 98§. (1a) bekezdés alapján fellebbezését nem indokolta.
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Fentiekre tekintettel Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális,
Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottságának 2017. március 30. napján kelt elutasító határozatát
Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete helybenhagyja.
A fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület határozata Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes
települési támogatások helyi szabályairól szóló 4/2015 (II.26) önkormányzati rendeletének 6.§ (2) és
(3) bekezdésén alapul.
A jogorvoslati lehetőséget a Képviselő-testület a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény ( a továbbiakban: Ket.) 109. §.(1) bekezdése
alapján biztosította.
A határozat jogerejére és végrehajthatóságára vonatkozó rendelkezés a Ket. 128. §. (1) bekezdésén
alapul.
A Képviselő-testületnek az ügy elbírálására vonatkozó hatáskörét és illetékességét a Ket. 107. §. (1)
bekezdése határozza meg.

Nyírbogdány, 2017. április 27.
Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk
jegyző

További napirendi pont nem volt, nyílt üléssel folytatódik a testületi ülés.

K. m. f

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Nyílt üléssel folytatódik a testületi ülés.
Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés Szentpéteri Szabolcs jegyző jutalmazásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(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 pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete
63/2017. (IV. 27.) határozata
Szentpéteri Szabolcs jegyző jutalmazásáról
A Képviselő -Testület:
1.000.000.- Ft jutalmat határozott meg Szentpéteri Szabolcs jegyző részére.
Nyírbogdány, 2017. április 27.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (9. tsp.):
Egyebek
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Közfoglalkoztatottakat kérdeztem, hogy ki az, aki fizetés nélkül, önkéntes munkában vállalja
a május elsejét. 3 férfi jelentkezett csak, Sipos Imre, Soltész István, Tóth Kálmán Richárd.
Kérem a képviselő-testületet, aki ráér az jöjjön segíteni sátrat állítani. Csak 2 karbantartó van.
Javaslom, hogy nevezzünk be a Virágos Magyarország programba. Semmi költsége nincs.

180
A képviselő-testület 6 igennel a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete
64/2017. (IV. 27.) határozata
Virágos Magyarország programban való részvételről
A Képviselő-Testület:
A Virágos Magyarország programban való részvételt határozta el.
Nyírbogdány, 2017. április 27.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Klincsik Attilának van egy kérelme a Bogdány Petrol Kft-től. Parkolni szeretnének a régi
kultúrház mögötti területen. Hivatalos levél formájában írok majd neki egy levelet, hogy a
kapu nyitásáról és zárásáról gondoskodjon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete
65/2017. (IV. 27.) határozata
Klincsik Attila kérelméről
A Képviselő-Testület:
A kérelemnek helyt ad azzal a feltétellel, hogy a kapu nyitásáról és zárásáról gondoskodni
kell.
Nyírbogdány, 2017. április 27.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester
Lisovszki Tamás:
Domb köz, közvilágítás?

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Nem igyekszik senki, írni fogok az E.ON közvilágítással foglalkozó vezetőjének.
Terdik Tibor:
Ezért lenne jó egy karbantartási szerződés, akármikor lehetne nekik szólni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az Állami Gazdaság utcán nincs lámpatest. Azt engedélyeztetni kell, majdnem egy év.
Terdik Tibor:
Kell keresni a neten céget, aki ezzel foglalkozik, napelemes világítást lehet oda tenni, nem az
E.ON oszlopára, mert az sok idő, így meg haladna a dolog.
Buzák Zsolt:
A buszmegállót mikorra tettük?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Határozzuk meg a méretét. Egyik oldalra tudunk csak tenni, mindkettőre nem fér.
Lisovszki Tamás:
A másik oldalon úgy is csak leszállnak.
Buzák Zsolt:
Következő testületire?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Fel kell méretni, ha ez meg van, lehet árajánlatot kérni.
Lisovszki Tamás:
Méretben különbözhetnek, de kinézetre egységes legyen.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Hány darab kell?
Buzák Zsolt:
6 db.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A karbantartók felmérik.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.
K. m. f

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2017. április 27-i üléséről

JEGYZŐKÖNYVE
a.)Tárgysorozat
b.) H a t á r o z a t a i : 50-61, 63-65

Tárgysorozat
1./ Előterjesztés Tóth Tibor, Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 54. szám alatti lakos
kérelméről
Előadó: kérelmező
(írásbeli kérelem alapján, az előterjesztés a 2017. március 30-i ülésre kiküldésre került)
2./ Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről,
információkról szóló polgármesteri beszámolóról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Előterjesztés községi temetőben létesítendő urnafal kivitelezéséhez műszaki ellenőri
feladatok ellátására műszaki ellenőr kiválasztására.
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
4./Előterjesztés Nyírbogdány, Gyártelep u. 16/a. nyilvántartásba vételértől
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)
5./Előterjesztés Nyírbogdány, Új u. 2-22 szám nyilvántartásba vételértől
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)
6./ Tájékoztató nyírbogdányi 929/4 hrsz-ú „régi kultúrház” bérleti szerződéséról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
7./ Előterjesztés Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
8./ Előterjesztés Szentpéteri Szabolcs jegyző jutalmazásáról
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Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
9./ Egyebek

Nyírbogdány, 2017. április 27.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2017. április 27-i zárt
üléséről

JEGYZŐKÖNYVE

a.)Tárgysorozat
b . ) H a t á r o z a t a i : 62

Tárgysorozat

1./ Előterjesztés Bodnár Andrásné (Nyírbogdány, Vasvári Pál u. 12) rendkívüli települési
támogatás ügyében tett fellebbezésének elbírálására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Nyírbogdány, 2017. április 27.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

