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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 27-i
alakuló üléséről.
Jelen vannak:
Balogh Tibor polgármester
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Hajzerné Oláh Ildikó
Terdik Tibor
Támba Borbála
Szitár Emese képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Molnár István Helyi Választási Bizottság Elnöke
Molnárné Ferkó Rita Kemecse Járási Hivatalvezető
Jegyzőkönyvvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor polgármester:
Köszöntötte az alakuló ülésen megjelenteket, valamint Molnárné Ferkó Ritát a járási hivatal
vezetőjét és Molnár Istvánt a Helyi Választási Bizottság Elnökét.
Megállapította, hogy az újra választott képviselők teljes létszámban jelen vannak mind a hét
fő, így az ülés megtartásának akadálya nincs a testület határozatképes.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
A testület a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Molnár István Helyi Választási Bizottság Elnöke
Balogh Tibor polgármester:
Felkéri Molnár Istvánt, hogy tájékoztassa a testületet a választást illetően.
Molnár István Helyi Választási Bizottság Elnöke:
Köszöntötte és gratulál elsősorban Balogh Tibor polgármesternek valamint a megválasztott
képviselőknek.
Elmondta, hogy a mai feladata a 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választási eredményeinek ismertetése, melyet részletesen
elmond.
Kifogás nem érkezett, a választás eredményes volt. A megbízóleveleket mindenki átvette.
Napirend (2.tsp.):
Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Molnár István Helyi Választási Bizottság Elnöke
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Molnár Istvánt a Helyi Választási Bizottság Elnöke:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX törvény 28 § ( 2) bekezdése szerint, „Az önkormányzati képviselő a képviselőtestület alakuló ülésén, időközi választás esetén a megválasztását követő ülésen a képviselőtestület előtt az 1. melléklet szerinti szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá.”
ESKÜTÉTEL
Molnár Istvánt a Helyi Választási Bizottság Elnöke:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a törvényben előírt esküt letették. Az
esküokmány aláírására és átadására sor került.
Napirend (3.tsp.):
Polgármester eskütétele
Előadó: Molnár István Helyi Választási Bizottság Elnöke

Molnár Istvánt a Helyi Választási Bizottság Elnöke:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a megválasztott polgármester az Ötv. 63. §-a alapján
a polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről okmányt
ír alá.
ESKÜTÉTEL
Molnár Istvánt a Helyi Választási Bizottság Elnöke:
Megállapítja, hogy Balogh Tibor Zoltán polgármester a törvényben előírt esküt letette. Az
esküokmány aláírására és átadására sor került.
Napirend (4.tsp.):
Előterjesztés a képviselő-testület bizottságaink megválasztásáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy az előterjesztést mindenkihez eljutatta. A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat
Ellenőrző Bizottság megalakulását 5 fővel javasolja,
elnökének Terdik Tibort
tagjainak: Támba Borbálát
Szitár Emesét
Lisovszki Tamást
Buzák Zsoltot javasolja elfogadni.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megválasztásának összetételét. A képviselő-testület
7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
80/2014. (X. hó 27. nap) határozat
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megválasztásáról

A képviselő-testület,
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Terdik Tibor elnök,
Szitár Emese
Támba Borbála
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás tagokat megválasztotta.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor polgármester:
A Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
elnökének: Támba Borbála
tagjainak: Lisovszki Tamás
Szitár Emese
Buzák Zsolt
Terdik Tibort javasolja.
A napirenddel kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra
tette fel a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottságot megválasztásának
összetételét. A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
81/2014. (X. hó 27.nap) határozat
Szociális Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megválasztásáról

A képviselő-testület,
Szociális Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság,
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Támba Borbála elnök,
Szitár Emese
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Terdik Tibor tagokat megválasztotta.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (5.tsp.):
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezi a napirend előterjesztőjét Szentpéteri Szabolcs jegyzőt, hogy kívánja-e az írásbeli
előterjesztését kiegészíteni?
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Igazán nem szeretné az írásbeli előterjesztést kiegészíteni, arra szeretné csak felhívni a
figyelmet, hogy az új jogszabályi változás értelmében az előterjesztés szerinti illetmény és
költségtérítés összege törvény által megállapított, attól eltérni nem lehet, javasolt erről döntést
hozni.
Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy polgármester úr jelezte, személyes érintettségére való
tekintettel a döntéshozatalban nem vesz részt.
Felkérte, Terdik Tibort mint a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnökét,
a döntéshez szükséges szavazás lebonyolítására.
Terdik Tibor a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnöke:
Kérdezte, hogy a fenti napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése észrevétele?
A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette
fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - a bejelentett érintettség döntéséből
kimaradás miatt - a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
82/2014. (X. hó 27. nap) határozata
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

A képviselő-testület,
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1./ Balogh Tibor Zoltán polgármester ( Nyírbogdány, Fő u. 43. szám ) illetményét 2014.
október 12. napjától bruttó 448.700.- Ft/hó összegben állapítja meg.
2./ A polgármester költségtérítését 2016. október 12. napjától illetménye 15 %-ának
megfelelő 67.500.- mértékű költségtérítést állapít meg.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (6.tsp.):
Előterjesztés társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására és a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor polgármester:
Az írásbeli előterjesztést megkapták a képviselők a társadalmi megbízású alpolgármester
megválasztására vonatkozó személyi javaslat Hajzerné Oláh Ildikó.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Tájékoztatta a testületet, hogy a javasolt alpolgármester megválasztására titkos szavazással,
kerül sor, sajátos rend szerint.
Ismertette a titkos szavazás technikai részét.
Javasolta 3 fős szavazatszámláló bizottság megválasztását.
tagjainak megválasztását.

A bizottság elnökekének és

Balogh Tibor polgármester:
A szavazatszámláló bizottság elnökének Lisovszki Tamás testületi tagot,
a számlálóbizottság tagjainak Támba Borbálát és Szitár Emesét javasolja megválasztani.
Hajzerné Oláh Ildikó bejelentette, hogy személyes érintettségére való tekintettel a
döntéshozatalban nem vesz részt.
Kérdés hozzászólás javaslat nem volt, Balogh Tibor polgármester szavazásra teszi fel az
alpolgármester megválasztásának bizottságának személyi összetételét. A képviselő-testület a
4 igen szavazattal egyhangúlag - a három bizottsági tag nem vett részt a szavazásban - a
következő határozatot hozta.
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
83/2014. (X. hó 27. nap) határozata
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Az alpolgármester választás lebonyolító szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásáról

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

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

A szavazás lebonyolításáig szünetet rendelt el.
A szavazásról külön jegyzőkönyv készült, amely a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez
csatolásra került.
Szünet után:
Balogh Tibor polgármester:
Felkérte a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy a titkos szavazás eredményéről
tájékoztassa a testületet.
Lisovszki Tamás a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
Ismertette a titkos szavazás eredményét. Elmondta, a szavazatszámláló bizottság 6
szavazólapot osztott ki, mind a 6 leadott szavazólap benne volt az urnában melyek érvényesek
voltak.
A titkos szavazás eredménye: Hajzerné Oláh Ildikó 2 igen 4 nem szavazatot kapott.
A minősített többség a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásához nincs meg,
így nem került megválasztásra Hajzerné Oláh Ildikó társadalmi megbízású alpolgármesternek.
Balogh Tibor polgármester:
Nem született döntés, nincs alpolgármestere Nyírbogdánynak, hozzuk újból testületi ülésre.
Napirend (7.tsp.):
Előterjesztés képviselői tiszteletdíj megállapítására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor polgármester:
Az írásbeli előterjesztés mindenkihez eljutott. Az önkormányzati képviselő számára történő
tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.
Erre nincs állami normatíva, az önkormányzat saját bevételéből finanszírozza a
tiszteletdíjakat.
Az előterjesztett tiszteletdíj mértéke megegyezik az elmúlt négy évben megállapítottakkal.
Kérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése észrevétele?
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2014. (X. hó 27.nap) rendelete
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Nyírbogdány Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény alapján a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testületének
tagjaira (a továbbiakban: képviselő).
2.§.
(1) A Képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg – a polgármester és az alpolgármester
kivételével – a képviselőknek, amelynek mértéke havi bruttó 69.600,- Ft.
(2) bizottsági elnökök tiszteletdíja havi bruttó: 104.400.-ft
(3) A tiszteletdíj a tárgyhót követő hónap 5. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző
gondoskodik.
(4) A képviselő-testület a képviselők részére természetbeni juttatást nem állapít meg.
3.§.
(1) A képviselő a 2. §-ban meghatározott tiszteletdíjra csak azokban a hónapokban jogosult,
amikor testület munkájában, elsősorban a képviselőtestületi ülésen történő megjelenéssel részt
vesz.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás alól kivétel képez az eset, ha a
képviselőtestület tagjának betegség vagy más elháríthatatlan ok miatt a testületi ülésen történő
megjelenése lehetetlenné vált, és ezen okot a képviselőtestület tagja legkésőbb a testületi ülést
megelőző napon a polgármesternek jelzi.
4.§.
(1) Ez a rendelet a 2014. október 28-án lép hatályba.
(2) Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Nyírbogdány Község
Önkormányzatának Képviselő-Testületének az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök
és képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2006. (XII. 15) rendelete.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (8.tsp.):
Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor polgármester:
Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót mindenki megkapta. Ezzel
kapcsolatban kérdezte, hogy van-e kérdés észrevétel hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
84/2014. (X. hó 27. nap) határozata
Tájékoztató az önkormányzatának pénzügyi helyzetéről

A Képviselő-Testület:

Nyírbogdány község Önkormányzatának
tájékoztatót tudomásul vette.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

pénzügyi

helyzetéről

szóló

polgármesteri

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Egyebek:
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Felhívja a figyelmet, hogy a helyi önkormányzati képviselők valamint a vele közös
háztartásban élőknek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségük van. A nyomtatványok
kiosztásra kerülnek kéri, hogy határidőben – mely a megválasztástól számított 30 napkiállítva visszajutatni szíveskedjenek.
A következő testületi ülésre az SZMSZ módosítást fogja előkészíteni és tárgyalni fogja a
testület.
Balogh Tibor polgármester:
Javaslatot tett a képviselő-testületi tagok részére laptop vásárlására. Kérte, hogy ezen
gondolkozzanak el. Kérdezte, hogy milyen álláspontra jutottak kerüljenek-e megvásárlásra?
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Terdik Tibor:
Már régóta tervezik ezeknek az eszközöknek a megvásárlását. Ő maga jó dolognak tartja, nem
kell papír alapon nyomtatni az anyagokat, a papírral lehet spórolni az ő munkáját nagyban
megkönnyítené. Nem egy csúcsminőségű gépre gondol elég egy középkategóriás gép, mely a
megfelelő jogvédett szoftverekkel van ellátva. Természetesen az önkormányzat tulajdonában
maradnának csak használatra kapnák meg.
Nem tudja, hogy képviselő társainak mi a véleménye, de Ő javasolja az eszközök beszerzését.
Lisovszki Tamás:
Ő is támogatja a javaslatot, neki könnyebbség lenne. Egyetért azzal is, hogy nem kell egy
drága gép.
Buzák Zsolt:
Ő személy szerint nem szeretnek élni a lehetőséggel. Ő szeret papír alapon dolgozni ezzel
nincs semmi gondja sem. Inkább az erre szánt pénzeszközt az egyesületek civil szervezetek
támogatására kellene fordítani ők jobban fel tudnák használni a működésükhöz.
Ez a saját véleménye, de ha a többség szeretné, nem zárkózik el ettől a dologtól, de ő nem
szeretne élni a lehetőséggel.
Hajzerné Oláh Ildikó:
A civil szervezeteknek egyesületek támogatása nem lett teljesen megszüntetve hanem
felfüggesztésre került, mivel elestünk volna az ÖNHIKI támogatástól is, hiszen feltétele volt
ez is. Ezt nem szabad elfelejteni.

Balogh Tibor polgármester:
Az sem teljesen igaz, hogy nem nyújtott segítséget az önkormányzat az egyesületeknek. Akár
a nyugdíjasok akár a sport egyesület is természetbeni segítséget kapott rendezvényeikre
ásványvizet, üdítőt stb. más támogatást is kaptak, sőt saját erőből összegyűjtött pénzeszközt is
adtunk részükre. A következő ülés tárgya lesz a civil szervezetek támogatása. Már volt erről is
szó, nem úgy szeretné támogatni ezeket a szervezeteket ahogy az elmúlt időszakban
megszokott volt. Pályázati formában gondolja a támogatást, akár a pénzügyi bizottság
bevonásával a pályázók között lehetne odaítélni a támogatásokat, mely felhasználásával
szigorúan elszámolnának a pályázatot elnyert szervezetek. Ezt tartja a jövőben a járható
útnak.
A laptopok beszerzése az önkormányzat működését nem veszélyezteti meg lehet már most is
vásárolni a tartalékalap terhére.
Kéri, hogy erről szavazzanak.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a számítástechnikai
eszközök beszerzésére irányuló felvetést.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
85/2014. (X. hó 27. nap) határozata
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számítástechnikai eszközök beszerzéséről

A Képviselő-Testület:
1./ A képviselői munka segítése érdekében a képviselő-testület tagjainak 5 db. jogtiszta
szoftverekkel ellátott - középkategóriájú - notebook számítástechnikai eszköz beszerzését
határozta el.
2./ Felhatalmazza a polgármester a számítástechnikai eszközök beszerzésével kapcsolatos
kötelezettségvállalás megtételére és a eszközök beszerzésére.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor polgármester:
Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy az általános iskola és kulturális tornacsarnok építési
ügye már engedélyeztetésre van beadva. Elkészült a Makara féle ingatlan felértékelése is, a
tulajdonosokat a testület ülésére el fogja hívni és tárgyalnak velük.
Terdik Tibor:
Az új testületi tagok is vannak esetleg egy látványtervet szeretne kérni.
Balogh Tibor polgármester:
Szerkezetében nem történt változás, bárki megtekintheti a tervdokumentációkat a hivatalban.
Lisovszki Tamás:
Szóba került az SZMSZ módosítása, melyhez szeretne hozzáfűzni néhány dolgot és kéri, hogy
ha ezek érintik a módosítást, akkor ennek megfelelően készüljön el a módosítás.
Az első javaslata, hogy minden hónapban legyen egy testületi ülés ahol összeszedetten meg
lehetne tárgyalni az aktuális kérdéseket, ezzel a rendkívüli ülések számát lehetne csökkenteni.
Kéri továbbá, hogy valamilyen adathordozóval az ülések rögzítésre kerüljenek, ahogy ez
régen is volt, akár diktafonnal is elég lenne rögzíteni az hangzottakat.
A harmadik dolog a nyírbogdányi honlappal kapcsolatos, szeretné ha felhasználó barát lenne
az egész felület nagyon nehezen kezelhető. Szeretné, ha több képpel illusztrált dolog kerülne
föl a honlapra. Jó lenne, ha a testületi ülésen elhangzottakról is értesíteni lehetne a lakosságot
ez a felület megfelelő lenne. Az a tapasztalata, hogy nem igazán működik a kommunikáció.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
A honlappal kapcsoltban elmondta, hogy az első lépéseken már túl vagyunk. Az
informatikusok már dolgoznak a problémán. Egy bonyolult menüsoron keresztül lehet
feltölteni adatokat, ezt próbálják egyszerűbbé tenni. A cél egy nagyon egyszerű felület
létrehozása mely mindenki számára könnyen kezelhető, színes képekkel gazdagon illusztrált
tartalmas oldal megvalósításán dolgoznak. Az oldal nem nagy tárhellyel rendelkezik, biztos
anyagi vonzata is lesz ennek a dolognak. A testületet fogja tájékoztatni erről.
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Buzák Zsolt:
Javasolja videó felvétel készítését a testületi ülésekről, valamint az elkészült jegyzőkönyvek
megküldését kéri a képviselők számára is abban az időben amikor a felettes szervnek
továbbítják.
Balogh Tibor polgármester:
Köszöni a járási hivatal vezetőjének, hogy megtisztelte és megjelent az alakuló ülésen.
Kérdezte, hogy szeretne-e szólni?
Molnárné Ferkó Rita Kemecse Járási Hivatalvezető:
Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Együttműködését és támogatását ajánlja föl, most
éppen költöznek. Új helyen fogják várni az ügyfeleket, a mostani bölcsődében lesznek.
Sikeres munkát kíván az elkövetkezőkben.
Több napirendi pont nem volt a polgármester a képviselő-testületi ülést bezárta.

k.m.f.t.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző
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JEGYZŐKÖNYVE
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 :
c.) R e n d e l e t e i:

80 - 85
9
Tárgysorozat

1./ Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Molnár István Helyi Választási Bizottság Elnöke
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Molnár István Helyi Választási Bizottság Elnöke
3./ Polgármester eskütétele
Előadó: Molnár István Helyi Választási Bizottság Elnöke
4./ Előterjesztés a képviselő-testület bizottságaink megválasztásáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
5./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)
6./ Előterjesztés társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására és a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
7./ Előterjesztés képviselői tiszteletdíj megállapítására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
8./ Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Nyírbogdány, 2014. november 10.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester
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