Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 30-i
rendkívüli üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
Terdik Tibor
Támba Borbála
Lisovszki Tamás
Donkáné Szitár Emese
Buzák Zsolt képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Terdik- Kopják Bettina köztisztviselő
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
testületi tagból 7 fő jelen van.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását, valamint 3, a meghívóban
nem szereplő napirendi pont tárgyalását:
18. napirendi pontként:
A községi temetőben lévő ravatalozó állapotának felméréséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
19. napirendi pontként:
A Jóléti tó körül illegálisan lerakott hulladék elszállításához szükséges rakodógép bérléséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
20. napirendi pontként:
Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
21. napirendi pontként:
Egyebek
A testület a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását valamint a kiegészítéseket
7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét

érintőfontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri
beszámolóról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Kérdés van a beszámolóhoz?
Lisovszki Tamás:
Falunapi elszámolás?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Vica fogja hozni.
Lisovszki Tamás:
Soron következő ülésre legyen meg.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az iskola állapotával kapcsolatban elment a levél az EMMI-nek. Sajnos a baptista egyház
nem történelmi egyház, ezért nem lehet pályázni. Készítettünk DVD-n anyagot, hogy
mihamarabb megoldást találjunk erre.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
140/2017. (XI. 30.) határozata

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintőfontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolóról
A Képviselő-Testület:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintőfontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolót elfogadta.
Nyírbogdány, 2017. november 30.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Napirend (2. tsp.):

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag
támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról
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.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
szintén 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.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2017.(XI.30.) rendelete
Természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről

Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a.)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésébe alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében alapján, 13. §ban meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok Természetben nyújtott
szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről a következőket rendeli el:
1.§
Szociális célú tüzelőanyag támogatás
(1) Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
belügyminiszter pályázati kiírása alapján természetben nyújtott ellátásként térítésmentesen

barnakőszenet biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Nyírbogdány Községben
bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb
feltételeknek megfelel.
(2) Az a személy részesíthető szociális célú tüzelőanyag támogatásban, akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400%-át, és
b) nyilatkozza, hogy a lakása orosz barnakőszénnel fűthető.
(3) Az egy főre eső jövedelem meghatározásánál a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadóak.
(4) A háztartást a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény
4.§ (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján kell meghatározni.
(5) Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult a támogatásra.
(6) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem igényelhető.
(7) A megítélt barnakőszén elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik a kedvezményezett
részére.
(8) Nyírbogdány Község Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag elosztásáról 2018.
február 15-ig köteles gondoskodni.
(9) A támogatás iránti kérelmeket folyamatosan, de legkésőbb 2017. december 15. napjáig
lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(10) A kérelmek elbírálása a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
hatáskörébe tartozik.
(11) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indulhat.
(12) A támogatás mértékének meghatározására a benyújtási határidőt követően valamennyi
kérelem beérkezését követően kerül sor.
2.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. március 31. napján hatályát
veszti.
Nyírbogdány, 2017. november 30.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

1. sz. melléklet

KÉRELEM
A szociális barnakőszén támogatás igénylésére
(Beadási határidő folyamatos, de legkésőbb 2017. december 15.)
1. Név:
2. Születési idő, hely:

3. Anyja neve:
4. Állandó lakcím:
6./ A kérelmezővel közös családban élő személyek………fő
Név
Születési hely, idő
Anyja neve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7./A kérelmező, házastársának, élettársának és a vele egy háztartásban élők jövedelme
A
B
C
Jövedelem típusa
Kérelmező
Házastárs,
élettárs,
gyermekek,
háztartás további tagjai
Munkaviszonyból és más
1.

2.

3.

foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
jövedelem.
Társas
és
egyéni
vállalkozásból, őstermelői
illetve
más
önálló
tevékenységből
származó
jövedelem.
Táppénz gyermekgondozási
támogatások.

4.

Nyugellátás
és
egyéb
nyugdíjrendszerű szociális
ellátások.

5.

Önkormányzati
munkaügyi szervek
folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

és
által

Az egy főre jutó családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):……………………-Ft
NYILATKOZATOK:
8./Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
a.) háztartásomból más személy szociális barnakőszén támogatást nem igényelt.
b.) nyilatkozom, hogy fenti lakásomban életvitelszerűen lakom, lakásom barnakőszénnel
fűthető és rendelkezem barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatokat, tényeket és szociális helyzetet a Polgármesteri
Hivatal környezettanulmány felvételével ellenőrizheti. Anyagi és büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a kérelmemben feltüntetett személyi illetve jövedelmi adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a Szociális Bizottság a kérelmemben közölt adatok valóságtartalmát
megvizsgálja, amennyiben megállapítást nyert, hogy az adatok nem a valóságnak megfelelően
lettek közölve, úgy vállalom annak jogkövetkezményeit.
Hozzájárulok a közölt adatok szociális eljárás során történő felhasználásához.

Nyírbogdány, 2017…………………………

______________________________
igénylő aláírása

Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány településen működő iskolai felvételi
körzethatárainak véleményezéséről
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.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
141/2017. (XI.30.) határozata
Iskolai felvételi körzethatár megállapításának véleményezéséről
Önkormányzati Képviselő-testület:
1.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján,
tekintettel az intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
24.§-ban meghatározott körzet számítási rendelkezésekre a Kazinczy Ferenc Baptista
Óvoda, Általános Iskola és Művészeti Iskola (4511 Nyírbogdány, Fő utca 3.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala által
megállapított - általános iskolai felvételi körzethatárával egyetért 2018/2019. tanévre
vonatkozóan.
2.) Nyilatkozza, hogy:
a.) a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek
hiányban tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó
gyermekek létszáma:
- Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Művészeti Iskola (4511
Nyírbogdány, Fő utca 3): 155 fő nyírbogdányi lakóhelyű hátrányos helyzetű tanuló
(99 fő HH, 56 fő HHH).
b.) a településen működő köznevelési intézmények

Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Művészeti Iskola
Székhelye: 4511 Nyírbogdány, Fő utca 3.
c.) Működési körzete:
Az általános iskola működési területe: Nyírbogdány község közigazgatási területe.
d.) Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Művészeti Iskola többcélú
intézményként működik.
e.) Pedagógiai szakszolgálat:
A Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Művészeti Iskola – székhelye:
4511 Nyírbogdány, Fő utca 3. sz. – a pedagógiai szakszolgálat vonatkozásában
telephelyként működik.
A pedagógiai szakszolgálatot fenntartó neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Kemecsei Tagintézménye – székhely címe: 4501 Kemecse,
Móricz Zs. u. 47. sz. (melynek a fenntartója a KLIK Nyíregyházi Tankerülete, 4400
Nyíregyháza, Országzászló tér 1. sz.)
Ellátott feladatok: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, szakértői tevékenység,
gyógytestnevelés.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés Kemecsei 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.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
142/2017. (XI.30.) határozata
Kemecsei Református Egyházközség kérelméről
Képviselő-testület:

1./ Megismerte a Kemecsei Református Egyházközség előterjesztését.
2./ A határozat mellékletét képező feladat-ellátási megállapodást változtatás nélkül
jóváhagyja.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy Nyírbogdány Község Önkormányzata nevében a
Nyírbogdányi lakosú 0-3 éves gyermekek bölcsődei ellátására, a Kemecsei Református
Egyházközséggel a feladat-ellátási megállapodást aláírja.
Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés Kemecsei Orvosi Ügyeleti
Megállapodásának módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Társulás

Társulási

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.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
143/2017. (XI.30) határozata
A Kemecsei Orvosi Ügyeleti Társulás megszüntetéséről
A Képviselő-testület:
1./ Hozzájárul ahhoz, hogy a Beszterec, Kemecse, Kék, Nyírbogdány, Sényő, Tiszarád és
Vasmegyer települések által létrehozott Kemecsei Orvosi Ügyeleti Társulás (a továbbiakban:
Társulás) 2018. január 31. napjával megszűnjön.
2./ Elfogadja a Társulás megszüntetésére vonatkozó, a határozat mellékletét képező
Megállapodást.

3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert, a Társulás megszüntetésére vonatkozó
Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
144/2017. (XI.30.) határozata
Orvosi Ügyeleti Társulás létrehozásáról
A Képviselő-testület:
1./ Támogatja a Kemecse városban működő központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó
Kemecse város és Beszterec, Kék, Kótaj, Nyírbogdány, Sényő, Tiszarád és Vasmegyer
községek részvételével 2018. január 01. napjával létrehozandó önkormányzati társulás
megalakítását.
2./ Az Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának tartalmát jóváhagyja. A
Társulási Megállapodás a határozat mellékletét képezi.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert, a Társulási Megállapodás aláírására.
4./ Az Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába Balogh Tibor Zoltán polgármestert
delegálja.
Határidő: 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Termelői piac mérföldkő határidejének
módosításáról
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 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
145/2017. (XI.30.) határozata
Nyírbogdány Termelői piac mérföldkő határidejének módosításiról
A Képviselő-Testület:
1./ „Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása” című TOP-1.1.3.-15-SB1-2016-00029
számú pályázat megvalósítása tárgyában 2016. december 22-én aláírt, IKT-2016-615-II100003515 iktatószámú „Támogatási Szerződés” 3. sz. mellékletében meghatározott projekt
mérföldkő határnapjainak módosítására az alábbi határnapokat határozza meg:
2. mérföldkő
2018. 05. 31. nap
Jogerős építési engedély beszerzése, Kiviteli tervdokumentáció elkészítése, Tételes
tervezői költségvetés, Közbeszerzés lefolytatása
A kivitelezési munkálatok 25 %-os készültségi szintjének jelentése.
Benyújtásra kerülő dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció,
teljesítés igazolások
3. mérföldkő
2018.07.31. nap
A kivitelezési munkálatok 50 %-os készültségi szintjének jelentése.
Benyújtásra kerülő dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció,
teljesítés igazolások
4. mérföldkő
2018. 09. 30.
A kivitelezési munkálatok 75 %-os készültségi szintjének jelentése.
Benyújtásra kerülő dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció,
teljesítés igazolások
5. mérföldkő
2018.11.30.
A kivitelezési munkálatok 100 %-os készültségi szintjének jelentése.
Eszközök beszerzése és elhelyezése.
Benyújtásra kerülő dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció,
teljesítés igazolások
6. mérföldkő
Projektzárás

2018.12.15.

A projekt zárással kapcsolatos benyújtásra kerülő dokumentumok: műszaki ellenőr
beszámolója,
fotódokumentáció,
teljesítés
igazolások,
kifizetést
igazoló
bankszámlakivonatok, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok, záró kifizetési
igénylés
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1/ pontban meghatározott mérföldkő határnapok
módosítása tárgyában eljárjon, a szükséges intézkedéseket meg tegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Előterjesztés K & L Munkabiztonsági Kft. tájékoztatásáról
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 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
146/2017. (XI.30.) határozata
A K & L Munkabiztonsági Kft. tájékoztatásáról
Képviselő-testület:
1./ Megtárgyalta az előterjesztést, a tájékoztatást tudomásul veszi, a munka-és tűzvédelmi
feladatok ellátására egyező tárgyú árajánlatok bekérését határozta el az alábbi cégektől:
− K & L Munkabiztonsági Kft. (4541 Nyírjákó, Dózsa György u. 10.)
− D és F Konzulting Kft. (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4-6.)
− Tűzmegelőzés Kft. (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17.)
− Polgári Biztonságvédelmi Szolgálat Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62.)

2./ További cégekre javaslatokat a titkarsag@nyirbogdany.hu e-mail címre lehet megtenni
2017. december 4. napján 10 óráig.
3./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott feladatok ellátásához
szükséges közvilágítás karbantartására vonatkozó árajánlatok kérését az alábbi cégektől
szerezze be, majd azt követően elbírálásra a képviselő-testület elé terjessze be.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés Boda László kérelme önkormányzati ingatlan biztosításához
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 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
147/2017. (XI.30.) határozata
Boda László kérelme önkormányzati ingatlan biztosításához
Képviselő-testület:
1./ Boda László 4511 Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor utca 27. szám alatti lakos kérelmét
megtárgyalta és a döntés elnapolását határozta el.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (9. tsp.):
Előterjesztés közös vagyonkezelési szerződés megkötéséről
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 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
148/2017. (XI.30.) határozata
Közös vagyonkezelési szerződés megkötéséről
Képviselő-testület:
1./ Megtárgyalta az előterjesztést, egyetért a vagyonkezelési szerződésben foglaltakkal.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározottak szerinti feladatok
végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére, illetve okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. november 30.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (10. tsp.):
Előterjesztés közcélú közvilágítási használati megállapodás megkötéséről
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 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
149/2017. (XI.30.) határozata
Nyírbogdány község közigazgatási területén üzemelő közvilágítási, valamint tér- és
díszvilágítási berendezések üzemeltetéséről, karbantartásáról szóló szerződés megkötéséhez
szükséges ajánlat kéréséről
Képviselő-testület:
1./ Megtárgyalta az előterjesztést, a közvilágítás karbantartására egyező tárgyú árajánlatok
bekérését határozta el az alábbi cégektől:
− T-Klíma-Vill Bt. (4511 Nyírbogdány, Ady Endre u. 38.)
− Fényhozam Kft. (4931 Tarpa, Petőfi Sándor u. 8.
− AB-VILL Kft. (4481 Nyíregyháza, Jázmin u. 0112/36.)
− GREP Green Public Lighting Zrt. (1117 Budapest, Budafoki u. 183.)
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott feladatok ellátásához
szükséges közvilágítás karbantartására vonatkozó árajánlatok kérését az alábbi cégektől
szerezze be, majd azt követően elbírálásra a képviselő-testület elé terjessze be.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (11. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (II. 23.) az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének
módosításáról
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 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2017.(XI. 30.) rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.23.) rendelet módosításáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV.tv.34.§ ában meghatározott jogkörében eljárva a következőket rendeli el
1.§.
A rendelet 1. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2017.évi költségvetését.
2.§.
A rendelet 2. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2017.évi költségvetését.
3.§.
A rendelet 3. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2017.évi költségvetését.
4.§.
A rendelet 4. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2017.évi költségvetését.
5.§.
A rendelet 5. melléklete alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási és
bevételi főösszeg 504294 eFt.
6.§.
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő 15 napig
tartó kifüggesztésével gondoskodik.
Balogh Tibor Zoltán sk.
Polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
Jegyző

A rendeletet kihirdetem:
Nyírbogdány, 2017. november 30.
1.melléklet

ezer forintban!

I. Költségvetési bevételi előirányzat megváltoztatása
a) Bevételi előirányzat emelése
•

Központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat
(3.sz.melléklet szerinti többlet bevételi célokra)

14.112

•

iparűzési adó bevétel emelés

8.000

•

gépjáműadó bevétel emelés

1.400

•

biztosító által fizetett kártérítés

520

•

készletértékesítés

350

•

egyéb működési bevétel

300

•

háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök

200

Bevételi előirányzat emelése összesen
b) Bevételi előirányzat csökkentése

Bevételi előirányzat csökkentése összesen:

Bevételi előirányzat megváltoztatása összesen (a-b) :

24.882
0

0

24.882
2.sz. melléklet
ezer forintban!

II.

Költségvetési kiadási előirányzat megváltoztatása

c) Kiadási előirányzat emelése

1. szakmai anyagok beszerzése

2. üzemeltetési anyagok beszerzése

50

3. vásárolt élelmezés teljesítése

1.800

4. bérleti és lízingdíjak

3.200

5. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

100

6. egyéb szolgáltatások

1.300

7. egyéb dologi kiadások

3.000

8. egyéb pénzbeli és természetbeni
gyermekvédelmi ellátások

4.000

9. helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából
származó kiadásai
10. forgótőke elszámolás

1.500
112
150

11. informatikai eszköz beszerzés
12. egyéb tárgyi eszköz beszerzés

2.400

13. felújítási célú előzetesen felsz.áfa

3.000

14. tartalékok

250
134.397

Kiadási előirányzat emelése összesen:

155.259

d) Kiadási előirányzat csökkentése

1. kiküldetések kiadásai

1.000

2. működési célú előzetesen felsz.áfa

3.000

3. lakhatással kapcsolatos ellátások

7.200

4. ingatlan beszerzés létesítése
5. beruházási célú előzetesen felsz.áfa
6. ingatlan felújítás
7. felújítási célú előzetesen felsz.áfa

120.000
35.000
9.000
250

8. központi irányító szervi támogatás

Kiadási előirányzat csökkentés
Kiadási előirányzat megváltoztatása
összesen (a-b):

4.691

180.141

24.882

3.melléklet
ezer forintban!

2017. évben a központi költségvetésből biztosított pótelőirányzat

•

polgármesterek béremelésének különbözete

1.001

•

szociális célú tüzelőanyag támogatása

1.511

•

települési arculati kézikönyv támogatása

1.000

•

elkülönített állami pénzalapból támogatás

10.600

Központi pótelőirányzat összesen:

14.112

4.melléklet
ezer forintban!

Központosított előirányzat kiadást érintő tételei

a.) Kiadási előirányzat emelése

•

Szociális tüzelőanyag tám.

1.511

•

település arculati kézikönyv elkészítésére pót ei.

1.000

•

polgármesterek béremelésére pót ei.

•

-személyi juttatás

820

-munkaadót terh.jár.

181

Elkülönített
program/

állami

pénzalapból

támogatás

/közmunka

- személyi juttatás

8.500

- munkaadót terh.jár.

2.100

Kiadási előirányzat emelése összesen:

14.112

Kiadási előirányzat csökkentése összesen:

0

Kiadási előirányzat megváltoztatása összesen: ( a-b)

14.112
5.sz. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi összesített kiadási és bevételi előirányzatának módosítása

ezer forintban!
Eredeti Módosított
MEGNEVEZÉS
előirányzat

Javasolt
előirányzat
módosítás

Központi
előirányzat
módosítás

növelés csökkenés növelés csökkenés
(+)
(-)
(+)
(-)

Javasolt módosított
előirányzat

BEVÉTEL

479.412

479.412

10.770

-

14.112

-

504.294

KIADÁS

479.412

479.412

150.259

180.141

14.112

-

504.294

Napirend (12. tsp.):

Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásával kapcsolatos
teendőkről
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 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
150/2017. (XI.30.) határozata
Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásával kapcsolatos teendőkről
Képviselő-testület:
1./ A határozat melléklete szerinti szerződésben meghatározottak szerint megbízza
Nyírségterv Kft-t (4431. Nyíregyháza, Mackó u.6. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 15-09-068164,
adószáma: 12983050-2 -15) a Nyírbogdány Község Települési Arculati Kézikönyvének,
Településképi Rendelet tervezetének elkészítésével és az ezekkel kapcsolatos megbízott
települési főépítészi funkció ellátásának biztosításával.
2./ A határozat mellékletét képező „ Tervezési Szerződést” változtatás nélkül jóváhagyja.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Tervezési Szerződést” aláírja.
Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (13. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 18.) rendeletének
módosításáról
Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
(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
szintén 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.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2017. (XI.30.) 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 §.
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.18) rendelete ( továbbiakban: Rendelet)
11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11.§.
(1) A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott ütemezés szerint évente legalább 8 ülést tart.
Az éves munkatervet, tárgyévet megelőzően december 31-ig kell elfogadni.
(2) A Képviselő-testület üléseit a Munkatervben meghatározott – a hónap második hetének szerdai
napja - naptári napokon, a munkatervben meghatározott helyszínre kell összehívni ( a továbbiakban:
rendes testületi ülés).
(3) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettejük
tartós akadályoztatása, vagy a tisztség egyidejű betöltetlensége esetén az Pénzügyi Bizottság elnöke
hívja össze és vezeti.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában tartós akadályozatásnak minősül a szabadság kivételével a 15
napot meghaladó távollét.

(5) A Képviselő-testület az ülés időtartamának elhúzódása esetén dönthet arról, hogy az ülést
félbeszakítja és a következő munkanapon a meg nem tárgyalt napirendek tárgyalását tovább folytatja.
2.§
A Rendelet 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben, a 11.§ (2) bekezdésben megjelölt időponttól eltérő időpontra
szóban is összehívható a testületi ülés (a továbbiakban: rendkívüli ülés). Azonnali sürgősség esetén az
ülés napján, ha a sürgősség indoka nem azonnali, úgy az ülést megelőző napon a képviselőt értesíteni
kell (SMS, telefon, e-mail). A sürgősség okát közölni kell. Rendkívüli testületi ülésen csak az ülést
összehívó által előterjesztett napirendi pontok tárgyalhatók.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérő indok nélkül összehívott testületi ülésre a 12.§ (2) bekezdésében
meghatározott eljárási rend szerint kell össze hívni a tagokat.
3.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (14. tsp.):
Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet 2017.október 11-i
ülésen megtárgyalt és nem elfogadott rendelet módosításáról
Előkészítő: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, módosító indítvány benyújtói:
Lisovszki Tamás, Buzák Zsolt, Támba Borbála, Donkáné Szitár Emese.
Előadója: Buzák Zsolt önkormányzati 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.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről

Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe
nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik
részére az önkormányzat pénzeszközt vagy pénzben értékkel bíró ingatlan , ingó dolgot ad át,
vagy akitől pénzeszközt vagy dolgot vesz át.( továbbiakban: pénzeszköz)
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, ösztöndíjakra,
illetve a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre, illetve
egyéb eszközökre.
2.§
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben meghatározott
előirányzatai terhére, egyedi döntéseiben nevesített szervek részére céljelleggel támogatást
nyújthat.
(2)
Önkormányzati támogatás nyújtása kérelemre történik. A kérelemre történő támogatás
nyújtás esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell
törekedni.
3.§
(1) Az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételére jogosult.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás elfogadásáról és átadásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A támogatás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell a támogatóval megkötendő
megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő
kiadásokat és a pénzeszköz átvétel következményeit.
4. §
(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására külön megállapodást kell kötni. A
forrás összegének átvevő részére történő kifizetésére, a megállapodás létrejöttét követően
kerülhet sor.
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a)
a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,
b)
a forrás nyújtásáról döntést,
c)
a forrás összegét,
d)
a forrás felhasználásának célját,
e)
a forrás felhasználásának feltételeit,
f)
a pénzügyi teljesítést,
g)
a teljesítés ütemezését,
h)
a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés
időpontját, időtartamát és feltételeit,
i)
a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,
j)
a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,
k)
a forrás felhasználásának határidejét.

5. §
(1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén, a pénzeszközt átvevő az átadott
pénzeszközt a megállapodásban meghatározott célra köteles fordítani és annak
felhasználásáról köteles elszámolni.
(2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről
kiállított számlákkal év/vagy szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal, és
számlaösszesítővel történik.
(3) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő
köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól
számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő
évben, a megállapodásban meghatározott határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év
február 15. napjáig visszafizetni.
(4) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem
rendeltetésszerűen felhasznált részt a mindenkor érvényes, a felhasználásra nyitva álló
határidőt követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt
összegben a tárgyévet követő évben, a megállapodásban előírt határidőig, de legkésőbb tárgy
évet követő év február 15. napjáig visszafizetni.
(5) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását
kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja
felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás
módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználására előírt határidőig köteles
kamatmentesen visszafizetni.
6.§

(1) A Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan
az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi
kötelezettség terheli.
(2) Az önkormányzat az átadott pénzeszköz felhasználását jogosult és köteles ellenőrizni.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (15. tsp.):
Előterjesztés a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok,
valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi
egyeztetésének szabályairól szóló rendelet 2017.október 11-i ülésen
megtárgyalt és nem elfogadott rendeletének módosításáról
Előkészítő: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, módosító indítvány benyújtói:
Lisovszki Tamás, Buzák Zsolt, Támba Borbála, Donkáné Szitár Emese.
Előadója: Buzák Zsolt önkormányzati 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.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2017 (XI.30.) rendelete
A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes
településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól
Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésnek 1. pontjában és
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1)
bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Általános rendelkezések
(1) Nyírbogdány Község Önkormányzata Településfejlesztési Koncepciójának, Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának, Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti
terv, Helyi Építési Szabályzat), valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a
Településképi rendelet, a Településképi Arculati Kézikönyv készítése vagy azok módosítása
széleskörű egyeztetés keretén belül, a Kormányrendelet és az e rendelet alapján alkotott
partnerségi egyeztetési szabályai szerint történik.
(2) A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre az alábbi:
a. a készítéssel, módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett
ingatlantulajdonosok,
b. a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek,
c. a készítéssel, módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezet,
d. a település területén működő egyházközségek.
(3) A (2) bekezdésben b) és c) pont szerinti partnerek az adott véleményezési eljárásba, az
polgármester részére címzett - a megadott határidőben benyújtott - írásbeli kérelemmel
jelentkezhet be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet
nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.
2. §

A partnerekkel történő egyeztetés szabályai
(1) Adott véleményezési eljárás során a partnerek minimális tájékoztatási formáját a
Kormányrendelet alapján a jelen rendelet 1. sz. függelékének táblázata tartalmazza.
(2) Az előzetes tájékoztatás során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§ (3) bekezdés
szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az
előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás és a véleményezés módjáról, és annak
határidejéről.
(3) A véleményezési eljárás során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§ (3) bekezdése
szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet
elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határidejéről.
(4) Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét
megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján
kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely
írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő,
észrevételező nevét és címét.
(5) Amennyiben nincs lakossági fórum, a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat a
hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül tehetik meg, a polgármesterhez címzett,
írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.
3. §
Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása, településfejlesztési és
településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos
jogintézmények közzététele
(1) A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott
javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre
vonatkozó, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rögzített szabályok szerint történik.
(2) A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról
szóló határozat a honlapon kerül kihirdetésre.
(3) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat
követően a honlapon közzé kell tenni.
4. §
Záró rendelkezés
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Balogh Tibor Zoltán sk.
Polgármester

A rendeletet 2017. november 30. napján kihirdettem:

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
Jegyző

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
Jegyző
Napirend (16. tsp.):
Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26) önkormányzati
rendeletének 2017.október 11-i ülésen megtárgyalt és nem elfogadott
rendeletének módosításáról
Előkészítő: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, módosító indítvány benyújtói:
Lisovszki Tamás, Buzák Zsolt, Támba Borbála, Donkáné Szitár Emese.
Előadója: Buzák Zsolt önkormányzati 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.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2017.(XI.30.) rendelete
a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselőtestülete „A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
valamint az V. fejezet tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26) önkormányzati rendelet ( továbbiakban:
rendelet) 9/A. §. „Karácsonyi Támogatás” rendelkezéseivel egészül ki:

„9/A. §.
Karácsonyi Támogatás
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete Nyírbogdány Község közigazgatási területén
életvitelszerűen lakott ingatlanonként évente egyszer adott év karácsonya előtt, karácsonyi

támogatásban - természetbeni formában, például élelmiszer vásárlási utalvány támogatásban
- részesítheti az ott élő és állandó bejelentett lakcímmel rendelkező személyeket.
(2) A karácsonyi (vásárlási utalvány) támogatás mértéke 5.000,-Ft/ingatlan.
(3) A támogatás megállapítása hivatalból történik.”
2.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet elfogadásakor el nem bírált
ügyekben is alkalmazandó.
(2) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Jelen rendeletet 2017. november 30. napján 16 óra 00 perckor kihirdettem.
Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző
Napirend (17. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2017. évi Karácsonyi
támogatásáról szóló 2017.október 11-i ülésen megtárgyalt és nem elfogadott
határozatának módosításáról
Előkészítő: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, módosító indítvány benyújtói:
Lisovszki Tamás, Buzák Zsolt, Támba Borbála, Donkáné Szitár Emese.
Előadója: Buzák Zsolt önkormányzati 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.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
151/2017. (XI.30.) határozata
Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2017. évi Karácsonyi támogatásáról
A Képviselő-testület:

1./ A 2017. évben a központi személyi- és lakcímnyilvántartás alapján élelmiszer vásárlási
utalvány formájában karácsonyi támogatást nyújt.
2./ Az élelmiszer vásárlási utalvány egy ingatlanra jutó értékét a rendelkezésre álló
keretösszeg figyelembevételével 5 000 Ft értékben határozza meg. Az eljárás hivatalból
indul, az utalvány átvételét ingatlanonként egy személy személyigazolványával,
lakcímkártyájával - 2017. szeptember 1-ei lakcím nyilvántartási adatok figyelembe vételével az aláírásával igazolja.
3./ A határozat 2./ pontjában meghatározott ellátások fedezetésül 6.000.000,-Ft összegű
keretet biztosít.
4./ A támogatás feltételeit a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 9/A. §-a részletezi.
5./ A támogatás a 2017. évi önkormányzati költségvetés szociális kiadások előirányzatának
keretből történik.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (18. tsp.):
Előterjesztés a községi temetőben lévő megsüllyedt térkő javítására
vonatkozó szerződések felbontásáról
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 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
152/2017. (XI.30.) határozata
A községi temetőben lévő megsüllyedt térkő javítására vonatkozó vállalkozási szerződés
felbontásáról
A képviselő-testület:

1./ A községi temetőben lévő megsüllyedt térkő javításáról szóló 115/2017 (IX.28.) határozata
alapján 2017. október 24. napján az F.R.I Office Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződést
felbontja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározottak szerinti feladatok
végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére, illetve okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
153/2017. (XI.30.) határozata
A községi temetőben lévő megsüllyedt térkő javítására vonatkozó 136/2017. (XI.15.)
képviselő-testületi határozat visszavonásáról
A képviselő-testület:
1./ A községi temetőben lévő megsüllyedt térkő javításának műszaki ellenőri feladatainak
ellátásáról szóló136/2017. (XI.15.) határozatát visszavonja, tekintettel arra, hogy a
kivitelezéssel kapcsolatos munkák nem kerültek elvégzésre.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározottak szerinti tájékoztatásra a
műszaki ellenőr felé és az ezzel összefüggő műszaki ellenőr részéről felmerülő költségek
befogadására és kifizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

154/2017. (XI.30.) határozata
A községi temetőben lévő ravatalozó állapotának felméréséről

A képviselő-testület:
1./ A községi temetőben lévő ravatalozó állapotának felmérésére statikus felkérését határozta
el, melyre egyező tárgyú árajánlatok bekérését határozta el az alábbi cégektől:
•
•
•
•

Molnár Gábor Pál (4431 Nyíregyháza-sóstógyógyfürdő, Mackó u. 5.)
Jávor Tamás, (4400 Nyíregyháza, Körte u. 45.)
Gere József (4400 Nyíregyháza Család út 45. 3. em. 11.)
Bezzeg János (4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. utca 5.)

2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott feladatok ellátásához
szükséges statikus felkérésére vonatkozó árajánlatok kérésére, majd azt követően elbírálásra a
képviselő-testület elé terjessze be.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, a községi temetőben lévő ravatalozó állapotának
romlásának megakadályozása érdekében soron kívül épület veszélyeztetésének elhárításával
bízzon meg erre alkalmas kivitelezőt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (19. tsp.):
Előterjesztés a Jóléti tó körül illegálisan lerakott hulladék
elszállításához szükséges rakodógép bérléséről
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 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

155/2017. (XI.30.) határozata
A Jóléti tó körül illegálisan lerakott hulladék elszállításához szükséges rakodógép bérléséről
A képviselő-testület:
1./ A beérkezett ajánlatokat felbontotta és az abban foglalt információk alapján rangsort
állított az alábbiak szerint:
1. helyen Kovács Tüzép (4400 Nyíregyháza, Pazonyi u. 30.) 11.000.- Ft + ÁFA
2. helyen Mikó És Társa Kereskedelmi Kft. (4532 Nyírtura, Temető út. 6.) 14.000.- Ft +
ÁFA
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott sorrendben való
szerződéskötésre.
3./ Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározottak szerinti feladatok
végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére, illetve okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (20. tsp.):
Előterjesztés a Nyírbogdány Község Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséből 2017. június hónapban kifizetett jutalmak részleteinek
megismerése
Előadó: Buzák Zsolt önkormányzati 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.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

156/2017. (XI.30.) határozata
A Nyírbogdány Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséből 2017. június hónapban
kifizetett jutalmak részleteinek megismerése
A képviselő-testület:
Részletes tájékoztatás kérését határozta el a jutalmak összegeiről, a kifizetés részleteiről,
valamint a dolgozókról, akik a jutalmazásban részesültek, természetesen a személyiségi jogok
betartása és vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Jegyző, Polgármester
Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (21. tsp.):
Előterjesztés a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 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 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
157/2017. (XI. 30.) határozata
Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelméről
A Képviselő-Testület:

1.A Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére
a 2017. évi település szintű mikulás ünnepség méltó megszervezésére irányuló kérelmét
megtárgyalta és az abban foglaltak teljesítésére
a.) a bábelőadás megtartására 60.000.- Ft,
b.) az iskolás, óvodás gyermekek, valamint a dolgozók részére 260 db mikuláscsomag
beszerzéséhez 260.000.- Ft
összértékben, pénzeszköz átadásával támogatást biztosít.
2. Az 1. a.) pontban meghatározott 60.000.- Ft támogatáshoz szükséges fedezetet a 2017. évi
költségvetési rendelet közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
kormányzati funkció egyéb dologi kiadási, az 1. b.) pontban meghatározott 260 000,-Ft
fedezetét pedig az általános tartalék terhére kívánja biztosítani, azzal a feltétellel, hogy a
támogatás felhasználásáról írásban köteles - a soron következő testületi ülésre - elszámolni az
igazgató asszony.
3. Felhatalmazza a polgármestert, a 1. pontban meghatározott támogatási összeg soron kívül
átutalására a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
részére .
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (22. tsp.):
Egyebek
Lisovszki Tamás:
A beszámolóban benne volt, hogy Ilike néni befejezi a fodrászkodást. Mi lesz ott?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Meg kellene hirdetni, akár fogorvos, akár fodrász. A váróteremben a csempe feljött, meg
kellene csináltatni. Nincs fűtve folyamatosan, szerintem azért.
Lisovszki Tamás:
Nem nagy dolog megcsinálni.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

K. m. f

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2017. november 30-i
üléséről

JEGYZŐKÖNYVE
a.) Tárgysorozat
b.) H a t á r o z a t ai :140– 157
c.) Rendeletei: 11- 15
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 a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Előterjesztés Nyírbogdány településen működő iskolai felvételi körzethatárainak véleményezéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján
4./ Előterjesztés Kemecsei Református Egyházközség kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
5./ Előterjesztés Kemecsei Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
6./ Előterjesztés Nyírbogdány Termelői piac mérföldkő határidejének módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
7./ Előterjesztés K & L Munkabiztonsági Kft. tájékoztatásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
8./ Előterjesztés Boda László kérelme önkormányzati ingatlan biztosításához
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
9./ Előterjesztés közös vagyonkezelési szerződés megkötéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
10./ Előterjesztés közcélú közvilágítási használati megállapodás megkötéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
11./
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II. 23.) az
önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
12./ Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásával kapcsolatos teendőkről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
13./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 18.) rendeletének módosításáról
Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)
14./ Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló
önkormányzati rendelet 2017.október 11-i ülésen megtárgyalt és nem elfogadott rendelet módosításáról
Előkészítő: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, módosító indítvány benyújtói: Lisovszki Tamás, Buzák Zsolt,
Támba Borbála, Donkáné Szitár Emese. Előadója: Buzák Zsolt önkormányzati képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
15./ Előterjesztés a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes
településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló rendelet 2017.október
11-i ülésen megtárgyalt és nem elfogadott rendeletének módosításáról
Előkészítő: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, módosító indítvány benyújtói: Lisovszki Tamás, Buzák Zsolt,
Támba Borbála, Donkáné Szitár Emese. Előadója: Buzák Zsolt önkormányzati képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
16./ Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26) önkormányzati rendeletének 2017.október 11-i
ülésen megtárgyalt és nem elfogadott rendeletének módosításáról
Előkészítő: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, módosító indítvány benyújtói: Lisovszki Tamás, Buzák Zsolt,
Támba Borbála, Donkáné Szitár Emese. Előadója: Buzák Zsolt önkormányzati képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
17./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2017. évi Karácsonyi támogatásáról szóló
2017.október 11-i ülésen megtárgyalt és nem elfogadott határozatának módosításáról
Előkészítő: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, módosító indítvány benyújtói: Lisovszki Tamás, Buzák Zsolt,
Támba Borbála, Donkáné Szitár Emese. Előadója: Buzák Zsolt önkormányzati képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
18./ Előterjesztés a községi temetőben lévő megsüllyedt térkő javítására vonatkozó szerződések felbontásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
19./ Előterjesztés a Jóléti tó körül illegálisan lerakott hulladék elszállításához szükséges rakodógép bérléséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
20./ Előterjesztés a Nyírbogdány Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséből 2017. június hónapban
kifizetett jutalmak részleteinek megismerése
Előadó: Buzák Zsolt önkormányzati képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
21./ Előterjesztés a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
22./ Egyebek

Nyírbogdány, 2017. november 30.
Balogh Tibor Zoltán
polgármester

