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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 12-i

Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Támba Borbála
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Terdik Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
testületi tagból 5 fő jelen van.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását.
A testület a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását 5 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés szociális tüzelőanyag kérelmek elbírálásához saját erő
megállapítására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta.
Felkéri először a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és az elhangzott kiegészítéssel elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a
napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a kiegészítéssel a képviselőtestületnek.
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Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2016.(I. 12.) határozata
A szociális tüzelőanyag kérelmek elbírálásához saját erő megállapítására
A Képviselő-testület:
1./Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi,
Oktatási és Kulturális Bizottságának javaslatát elfogadja. 378 kérelmező jogosult, 3
kérelmező nem jogosult barnakőszén támogatásra.
2./ A meglévő támogatáson és az igénylésben vállalt saját erőn felül 567.000.-Ft önerőt
biztosít annak érdekében, hogy egy kérelmezőnek 7 zsák, azaz 210 kg szén mennyiség
kerüljön kiosztásra.
3./Megbízza Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális,
Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottságát a barnakőszén kiosztásának felügyeletére,
koordinálására valamint dokumentálására.
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2016. február 15.
Felelős: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális,
Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottsága.
Nyírbogdány, 2016. január 12.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán:
Vegyünk-e az utak síkosításának mentesítésére út sót? Még jó lenne 30-40 mázsa fűrészport is
beszerezni.
Buzák Zsolt:
Ha hó nem is esik a jegesedés miatt mindenféleképpen legyen só.
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Terdik Tibor:
A gyártelepen jelezte az egyik lakó, hogy jó lenne ha az önkormányzat mint a korábbi
években most is homokot szállítana melyet ő szétszórna.
Balogh Tibor Zoltán:
Szándékosan nem vitt most homokot, vannak bent közmunkások akik megoldják ezt a
feladatot. A hidegben átfagy a homok a közmunkások pillanatok alatt megrakják az autót és le
tudják szórni az utat.
Lisovszki Tamás:
A tüzelőanyag részleteit pontosítani kell. Mikorra várható a vállalkozói szerződés?
Tudjunk mindenről időben, hogy mikorra várható a szén, a kiosztása milyen menetben fog
történni stb.
Lehetne ismét egy ütemtervet készíteni, hogy mely utcákon kezdik meg a szállítást és hogyan
haladnak tovább.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az ülés után fölveszi a kapcsolatot a Karászi tüzéppel és véleménye szerint a jövő héten a
kiszállítás megkezdődhet. Február 15-ig mindenki megkaphatja a tüzelőanyagot. A lakosságot
is értesíteni fogják, a honlapon és egyéb módon is tájékoztatják.
El kell dönteni, hogy hol kezdjük a kiosztást.
Lisovszki Tamás:
Lehetne a Kossuth utcán kezdeni, egy hét alatt mindenkihez el juthat a szén.
Támba Borbála:
Sokan tartanak attól, hogy nem fog elégni a kályhában vagy a spórban.
Lisovszki Tamás:
A gyártelepi temetőben az északi oldalon a kerítés ki van szedve. Nem hiányzik, hogy az őz
vagy más állat bemenjen oda és kárt tegyen. Valamit tenni kell, hogy ne tudjon oda bemenni
semmi sem.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Igen hiányzott onnan egy darabon, 2016. év feladata a kerítés rendbetétele. Most ideiglenesen
meg fogják ezt oldani.
December 31-én nem volt fűtés a falusi temetőben, de megoldották a problémát.
Terdik Tibor:
A kinti temetőben van fűtés?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Nincs a rendszerben víz, a kinti Wc használható.
Több napirendi pont nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.
k.m.f.t.
Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. január 12.

JEGYZŐK Ö YVE

a.) T á r g y s o r o z a t
b.) H a t á r o z a t a i : 1

Tárgysorozat

1./ Előterjesztés szociális tüzelőanyag kérelmek elbírálásához saját erő megállapítására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Nyírbogdány, 2016. január 12.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

