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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26.-i
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Támba Borbála
Szitár Emese
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. Hajzerné Oláh Ildikó előre jelezte, hogy nem tud rész venni az
ülésen. Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását, valamint Buzák
Zsolt képviselő 2 előterjesztését, illetve a földút pályázattal kapcsolatos előterjesztés
megtárgyalását.
8./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítására
Előadó: Buzák Zsolt képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
9./ Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Balogh Tibor Zoltán
polgármesterrel szembeni kártérítés ügye
Előadó: Terdik Tibor képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
10./ Előterjesztés a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztése, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.17.4.1.2-16) pályázat pályázatíró kiválasztásáról, valamint pályázat megvalósításához
szükséges tervezői feladatok ellátására tervező kiválasztásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
11./ Egyebek
A testület a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását, valamint a kiegészítéseket
5 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
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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)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a szén kiosztása folyamatban van. Holnap érkezik
egy szállítmány 3-4 óra körül. A gyártelepen 99%-ban ki van osztva, csak 3 ingatlanban nem
voltak otthon. A faluban a Kossuth utca, Fő utca, Alkotmány utca, Petőfi utca, Vasvári utca
jobb oldala és az Új utca első része ki van osztva.
Lisovszki Tamás:
Mennyi fog még érkezni?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
2 kamion.
Terdik Tibor:
Egy ember megállított, hogy nem jó a szén minősége, nehezen ég, rengeteg a salak utána, nem
jó a fűtőértéke. Kő, agyagdarabok maradnak utána. Nem kötözködni akarok, csak mondták,
hogy jelezzem. Nekem mutatták, nem bírja a vizet 60 fok fölé vinni. Szemcseméretben van
probléma, magas a víztartalma is. Nyilván nem tudta ezt a képviselő-testület, azt gondoltuk jó
lesz. Nem tudom más hallott-e ilyenről.
Buzák Zsolt:
Tavalyról van információm, ugyanez volt a gond vele. Megvan a zsák is, szén is, papírja is.
Elhiszem, hogy van ilyen.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Tavaly nem volt rossz visszajelzés. Idén mondták, hogy nem olyan jó. Akkor az orosz
diószenet adtuk, most a magyar van. Lemértük, a mennyiség meg van. Amiről tudok
nyilatkozni, az a mérlegelés, az rendben volt. Bontani egy zsákot sem bontottunk, mert úgy
nem lehet kiosztani. Legalább 10 zsákot kellene bontani, hogy meglássuk. Láttam, hogy
zsákolják például a Farm Tüzépen. Szállításkor töredezhet, de ebben nem tudok nyilatkozni.
Csinálhatunk jegyzőkönyvet és jelezhetjük.
Buzák Zsolt:
A megrendelő bármikor ellenőrizheti.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Már a múlt héten jelezték, hogy leghamarabb holnap tudnak szállítani. Nem is nagyon kapni
tüzelőt a tüzépeken. A szmog miatt a gázt preferálják. Minőségi kifogás esetén mit
csináljunk?
Buzák Zsolt:
Ha elkezdjük vizsgálgatni, akkor nem lesz kiosztva határidőre.
Lisovszki Tamás:
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Mi csak szemrevételezni tudjuk, egy éves procedúra, mire lezajlik.
Szentpéteri Szabolcs:
Utánanéztem, minden szén tartalmaz vizet.
Terdik Tibor:
A zsákon rajta van, víztartalma biztos van. Tavaly vettem a Karászi Tüzépen én is,
kipróbáltam, de nem volt gond vele.
Lisovszki Tamás:
Ezzel nem tudunk mit csinálni.
Terdik Tibor:
Én csak jeleztem.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A só leszállításra került, ha kell vegyünk még, vagy elég ha csak beszámolok majd róla, hogy
elfogyott és összeülünk? A vállalkozó tárolta nekünk.
Lisovszki Tamás:
A 9 tonna elfogyott?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Még nem, de el fog.
Lisovszki Tamás:
Akkor legyen még 9 tonna.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Próbáljuk a síkosságot megszüntetni, ma az IVECO körbejárja a falut, a kereszteződéseket
vastagabban homokolja.
Terdik Tibor:
A jegyzői szolgálati lakásban még nincs kész a konyhabútor?
Szentpéteri Szabolcs:
Benne van a konyhabútor, de a beépített gépek nincsenek meg.
Lisovszki Tamás:
Nem tudja prezentálni a vállalkozó?
Szentpéteri Szabolcs:
A legkisebb dolgok mennek a legnehezebben, ez már nem nagy munka.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A wc-t nem vitték el?
Lisovszki Tamás:
Milyen wc-t?
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Szentpéteri Szabolcs:
Árnyékszéket építettek, szóltunk, hogy vigyék el, csak még nem vitték el.
Terdik Tibor:
Pedig most fagyos, könnyen elvihető.
Lisovszki Tamás:
A kibontott nyílászárókkal mi a helyzet?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Itt van az óvoda pincéjében, várom Képviselő Úrtól az állásfoglalást az ügyben.
Lisovszki Tamás:
Pótolom az állásfoglalást következő testületi ülésre. Ha veszélyes hulladék, meg kell
semmisíteni, ha nem akkor értékesíteni kell.
Buzák Zsolt:
2014-ben informatikai rendszer felújítása volt a polgármesteri hivatalban. Az megtörtént?
Szentpéteri Szabolcs:
Persze, meg.
Buzák Zsolt:
A másik pályázó olyan ajánlatot tett, amit már két évvel ezelőtt megcsinált.
Terdik Tibor:
Nem tudjuk, milyen módon kell a felújítás, hogy wifi-n keresztül, vagy más hálózaton.
Buzák Zsolt:
Leltározás hogy áll?
Szentpéteri Szabolcs:
Korán van még, folyamatban van. Költségvetéskor kell amúgy is. Következő alkalommal
követelhető állapotban lesz.
Buzák Zsolt:
Polgármester Úr szabadság megszakításáról beszámoló?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Nem volt megszakítva.
Buzák Zsolt:
A határozatban úgy volt, hogy 2016. januárig visszamenőleg.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Úgy emlékszem novembertől volt, erre már nem is emlékezhetek, hogy januárban hol voltam,
nem tudom megmondani. Vannak meghívók, amik egész napos programok, de nem szakítom
meg a szabadságomat, hadd kopjon. Van alpolgármester asszony is, meg fogom bízni. Hozom
a szabadság ütememet, élni fogok vele. Költségvetés készítésekor jelzem a Jegyző Úr
szabadságát, hat hónapra való van neki. Megnézzük, hogy mennek majd a dolgok.
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Buzák Zsolt:
Ha nem lesz költségvetés, az nem az én dolgom.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ne forgasd ki a szavaimat, nem ezt mondtam. Csak ez a helyzet.
Buzák Zsolt:
A hivatal jogszerű működéséért ki a felelős?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Jegyző Úr.
Buzák Zsolt:
Akkor meg miért beszélünk erről?
Lisovszki Tamás:
Mindenhol van helyettesítési rendszer.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Nem egyszerű a hivatali munka, örülök, ha ezt annyira érted. Van-e még kérdés?
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 3 igen 1 tartózkodás és 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
6/2017. (I. 26.) határozata
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolóról
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. január 26.
Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk
jegyző

Napirend (2. tsp.):
„Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása” című TOP-1.1.3.-15-SB12016-00029 számú pályázat megvalósításához szükséges intézkedésekről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
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(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.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2017. (I. 26.) határozata
„Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása” című TOP-1.1.3.-15-SB1-2016-00029 számú
pályázat megvalósításához szükséges intézkedésekről
A Képviselő-testület:
1./ TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029 Helyi gazdaságfejlesztés – Piactér projekt
megvalósításához tervezői feladatok ellátására egyező tárgyú ajánlattételi felhívás küldését
határozta el.
2./ TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029 Helyi gazdaságfejlesztés – Piactér projekt
megvalósításához közbeszerzési szakértő megbízását határozta el.
3./ A közbeszerzési szakértői feladatok ellátására egyező tárgyú ajánlattételi felhívást küld:
a.) Amaép Kft.
b.) Project Expert Kft.
c.) Nyírber Kft. részére
4./ TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029 Helyi gazdaságfejlesztés – Piactér projekt
megvalósításához kötelező nyilvánosság feladatainak ellátására vállalkozó megbízását
határozta el.
5./ A nyilvánossági feladatokat elvégző vállalkozás kiválasztásához egyező tárgyú
ajánlattételi felhívást küld:
a.) Tasi Trend Kft.
b.) Betűvár Kft.
c.) Ász Partner Plusz Kft részére.
6./ A beérkezett ajánlatok az önkormányzat Beszerzési Szabályzatában foglaltak szerint
kerülnek elbírálásra.
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7./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert az egyező tárgyú ajánlattételi felhívások
megküldésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. január 26.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés Önkormányzati ASP rendszer működtetéséhez szükséges
tevékenységekről
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.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2017. (I. 26.) határozata
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez című pályázat végrehajtásával kapcsolatban
A Képviselő-testület:
1./ A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázaton elnyert támogatásból az ASP csatlakozási
projektet alábbiakban felsorolt feladatainak végrehajtásával megbízza a jegyző szakmai
irányítása mellett a Nyírbogdány Község Polgármesteri Hivatalát.
1.

Kötelező nyilvánosság biztosítására

30.000.-Ft

2.

Projektmenedzsment költsége

150.000.-Ft
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3.

5.

Oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás
költségei
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének
javítása, migrációja
Tesztelés, élesítés:

6.

Működési és szabályozási keretek kialakítása

4.

180.000.-Ft
1.320.000.-Ft
240.000.-Ft
780.000.-Ft

2./ A felsorolt feladatok végrehajtására érdekében felhatalmazza a jegyzőt a tevékenységek
sikeres végrehajtásához szükséges munkáltatói intézkedések megtételére és a kifizetések
teljesítésére, valamint a további szükséges valamennyi intézkedés és kötelezettségvállalás
megtételére.
3./ A jegyző az elvégzett tevékenységek függvényében az elvégzett munkálatokról a
Képviselő-Testület részére beszámol.
4./ Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, polgármester
Nyírbogdány, 2017. január 26.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata
Testületének 2017. évi üléstervének megalkotására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Képviselő-

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.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2017. (I. 26.) határozata
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A Képviselő-Testület 2017. évi üléstervéről
Az
időpontja

ülés Napirendre kerülő tárgyak

2017. január

Előterjesztés
elkészítés
határideje
2017.01.20.

Az
előterjesztést
véleményező szerv

polgármester

2017.01.20.

pénzügyi bizottság

1./ Előterjesztés közbeszerzési terv polgármester
elfogadására

2017.02.15.

pénzügyi bizottság

2./ Előterjesztés az költségvetést polgármester
megalapozó fejlesztési és egyéb
feladatokról

2017.02.15.

pénzügyi bizottság

3./
Előterjesztés
polgármester polgármester
szabadság ütemezéséről

2017.02.15.

pénzügyi bizottság

4./Előterjesztés az önkormányzat
polgármester
2017.
évi
költségvetésének
megalkotásához

2017.02.15.

pénzügyi bizottság

polgármester

2017.03.23.

pénzügyi bizottság

polgármester

2017.03.23

pénzügyi bizottság

igazgató

2017.04.20.

szociális bizottság

1./ Előterjesztés
üléstervéről

az

önkormányzat polgármester

2./Előterjesztés az önkormányzati
ASP rendszer végrehajtásáról

2017. február

Napirend
előadója

bizottságok

1.
2017. március

1./Előterjesztés 2016. évi zárszámadási
rendelet megalkotása

2. 2./Előterjesztés 2017. évi I. negyedévi
előirányzat módosítás

2017. április

1./ Tájékoztató a Kazinczy Ferenc
Baptista Óvoda, Alapfokú és
Művészeti Iskola működéséről

2017. május

1./Beszámoló a település könyvtári, könyvtáros
közművelődési feladatellátásáról

2017.05.25.

szociális bizottság

2./ Beszámoló a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat működéséről

családgondozó

2017.05.25.

szociális bizottság

3./ Előterjesztés az önkormányzat
gyermekvédelmi tevékenységéről

polgármester

2017.05.25.

szociális bizottság

védőnő

2017. 06. 22

szociális bizottság

2017. június

1./ Beszámoló a védőnői szolgálat
működéséről.
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2017. július
2017. augusztus

1./Tájékoztató az önkormányzat I.
féléves gazdálkodásáról.
2./II.
negyedéves
módosítás

polgármester

2017.08.24

pénzügyi bizottság

előirányzat polgármester

2017.08.24.

pénzügyi bizottság

2017. szept.

1./Tájékoztató a roma nemzetiségi elnök
önkormányzat működéséről

2017. 09. 21.

2017. október

1./Beszámoló
a
község rendőrség
közbiztonságának
helyzetéről,
valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről.
polgármester
2./ Közmeghallgatás

2017. 10. 19.

szociális bizottság

2017. 10. 19.

bizottságok

1./Tájékoztató az önkormányzat 2017. polgármester
évi
háromnegyed
éves
költségvetésének teljesítéséről, III.
negyedévi előirányzat módosítás.

2017. 11.23.

bizottságok

2./Beszámoló a Polgármesteri Hivatal jegyző
működéséről

2017. 11. 23

pénzügyi bizottság

2017. november

2017. december

2./Előterjesztés 2018. évi munkaterv
megalkotása

polgármester

2017.12. 21.

A Képviselő Testület előtt álló feladatok megvalósulása érdekében:
Szervezési feladatok
A polgármester rendszeres kapcsolatot tart a képviselő-testület tagjaival, a civil szervezetek és
gazdálkodó szervek vezetőivel.
A jegyző szervezi és elősegíti a Képviselő-Testület és a bizottságok működését, részt vesz
üléseik előkészítésében, döntéseik végrehajtásában.
A Bizottságok tevékenységük során figyelemmel kísérik a testületi döntések végrehajtását,
közreműködhetnek különböző ellenőrzések, vizsgálatokban és azok tapasztalatairól
tájékoztatják a Képviselő-Testületet.
A Képviselő-Testület munkatervét annak elfogadását követően minden érintett részére
megküldjük, hogy az érintettek betervezett feladat megvalósulása érdekében kellő időben
tájékozódjanak beszámolási kötelezettségükről.
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Nyírbogdány, 2017. január 26.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Polgármesteri Hivatala 2017. évi
igazgatási szünet elrendeléséről
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.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2017. (I. 26.) rendelete
2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-Testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1.§
Jelen rendelet hatálya kiterjed Nyírbogdány Község Polgármesteri Hivatal (továbbiakban:
hivatal) által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra.
2.§
A Hivatal 2017. évi munkarendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet:
2017. július 3. napjától 2017. július 30. napjáig tart.
3.§
A Hivatal a 2.§-ban meghatározott igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal –
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ügyeleti rendszerben – gondoskodik az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan
intézkedést igénylő feladatok ellátásáról.
5.§
E rendelet 2017. február 26-án lép hatályba, és 2017. december 31-én napján hatályát veszti.
Nyírbogdány, 2017. január 26.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Református Egyházközség kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2017. (I. 26.) határozata
Nyírbogdányi Református Egyházközség kérelméről
1./ Nyírbogdányi Református Egyházközség kérelmének helyt adott. Ennek keretében az
önkormányzat és a kérelmező között 2008. július 4-én, az önkormányzati tulajdonú 929/4
hrsz-ú ingatlan használatával kapcsolatos bérleti szerződés 4. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„Családi napközi „ megnevezést „családi napközi hálózat”-ra módosítja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. január 26.
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Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Előterjesztés Orosz István nyírbogdányi lakos 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.
Lisovszki Tamás:
2016. április óta nem teljesítette Polgármester Úr a határozatot a döntésnek megfelelően, hogy
mi alapján írta alá a bérleti szerződéseket.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Válaszoltam, ugyanazt tudom elmondani, de legközelebbre be fog kerülni.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2017. (I. 26.) határozata
Orosz István nyírbogdányi lakos kérelméről
A Képviselő-testület:
1./ Orosz István nyírbogdányi lakos kérelmének helyt adott. Ennek keretében hozzájárul az
önkormányzat tulajdonában lévő 0167/23 hrsz-ú terület hasznosításáról szóló szerződés
megkötéséhez.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. január 26.
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Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására
Előadó: Buzák Zsolt képviselő
(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.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2017. (I. 26.) rendelete
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzat 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 Szervezeti és Működési Szabályzat 24.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi lép:
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(1) A Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv 2 példányban készül, melyből 1 példányt a
lakosság tájékoztatása érdekében a Polgármesteri Hivatalban kell elhelyezni a testületi üléstől
számított 15 napon belül, valamint ezzel egy időben a vonatkozó jogszabályok betartásával az
Önkormányzat hivatalos honlapján a www.nyirbogdany.hu-n megjeleníteni. A nyílt ülésen
elhangzottakról videó felvételt kell készíteni, amit a jegyzőkönyv mellékleteként kell
dokumentálni. A nyílt ülésen elhangzottakról készült videó felvételt, valamint a Pénzügyi
Bizottsági és a Szociális Bizottsági ülésekről készült videó felvételt a vonatkozó jogszabályok
betartásával a YouTube oldalon, a testületi és a bizottsági ülésektől számított 15 napon belül,
időrendi sorrend betartása mellett kell megjeleníteni.
Nyírbogdány, 2017. január 26.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (9. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Balogh Tibor Zoltán polgármesterrel szembeni kártérítési ügyéről

Előadó: Terdik Tibor képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az ügyben érintett vagyok, átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, hogy vezesse le ezt
a napirendi pontot.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Én vezetem le ezt a napirendi pontot Polgármester Úr megbízására. 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 teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2017. (I. 26.) határozata
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének Balogh Tibor Zoltán
polgármesterrel szembeni kártérítési ügyéről
A Képviselő-testület:
1./ Balogh Tibor Zoltán polgármester ellen 4.775.616.- Ft tőketartozás és járulékainak
megfizetésére indított kártérítési eljárást (Ügyszám: 4.M.522/2016.) tovább folytatja, Dr.
Kovács Attila képviseletével. A tőketartozás járulékainak megfizetésére vonatkozó kezdő
időpont a károkozás napja (a számlák kifizetésének napjai) nevezetesen 2006. március 22. és
2006. szeptember 19. napoktól számítva, a tőketartozás kifizetésének napjáig.
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2./ A Képviselő-testület Dr. Papik Tamás ellen kártérítési igénnyel nem él.
3./ A Képviselő-testület a kereseti követelés jogcímének megjelölését átruházza Dr. Kovács
Attila ügyvéd úrra, mint Önkormányzatot képviselő ügyvéd részére.
4./ Felkéri Dr. Kovács Attila ügyvédet az illeték mielőbbi visszafizetésével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
5./ A Képviselő-testület meghatalmazza Buzák Zsolt önkormányzati képviselőt, hogy a fenti
döntésekről szóló határozatot 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalban átvegye és azt
követően Dr. Kovács Attila ügyvéd úr részére átadja.
Végrehajtásért felelős személy: Buzák Zsolt önkormányzati képviselő
Nyírbogdány, 2017. január 26.
Terdik Tibor sk.
önkormányzati képviselő

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (10. tsp.):
Előterjesztés a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztése, Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)
pályázat megvalósításához szükséges tervezői feladatok ellátására
tervező kiválasztásáról, valamint pályázatíró kiválasztásáról
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.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2017. (I. 26.) határozata
A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése,
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
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karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) pályázat
megvalósításához szükséges tervezői feladatok ellátására tervező kiválasztásáról, valamint
pályázatíró kiválasztásáról
A Képviselő-testület:
1./ A tervezői feladatok ellátásával megbízza Frankovics László egyéni vállalkozót
2.200.000.- Ft+ÁFA díjazásért.
2./ A pályázat benyújtásával megbízza a Goodwill Consulting Kft.-t.
Nyírbogdány, 2017. január 26.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (11. tsp.):
Egyebek
Buzák Zsolt:
A kamerára kellene megoldás, vagy egy mikrofont venni hozzá, vagy közelebb hozni a
kamerát.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az én hangom mindig hallatszik.
Terdik Tibor:
Először nézzük meg, lehet-e közelebb hozni a kamerát.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Van-e még kérdés?
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

K. m. f

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2017. január 26-i üléséről

JEGYZŐKÖNYVE
a.)Tárgysorozat
b.) H a t á r o z a t a i : 6 – 13
c.) Rendeletei 1 - 2

Tárgysorozat

1./ 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)
2./ Előterjesztés „Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása” című TOP-1.1.3.-15-SB12016-00029 számú pályázat megvalósításához szükséges intézkedésekről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Előterjesztés Önkormányzati ASP rendszer működtetéséhez szükséges tevékenységekről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
4./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő - Testületének 2017. évi
üléstervének megalkotására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
5./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Polgármesteri Hivatala 2017. évi igazgatási szünet
elrendeléséről
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)
6./ Előterjesztés Nyírbogdány Református Egyházközség kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
7./ Előterjesztés Orosz István nyírbogdányi lakos kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

26
8./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítására
Előadó: Buzák Zsolt képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
9./ Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Balogh Tibor Zoltán
polgármesterrel szembeni kártérítés ügye
Előadó: Terdik Tibor képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
10./ Előterjesztés a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztése, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.17.4.1.2-16) pályázat pályázatíró kiválasztásáról, valamint pályázat megvalósításához
szükséges tervezői feladatok ellátására tervező kiválasztásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
11./ Egyebek

Nyírbogdány, 2017. január 26.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

