Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30-i
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
Lisovszki Tamás
Szitár Emese
Támba Borbála
Terdik Tibor
Buzák Zsolt képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Demjén Gábor zenész – hangtechnikus
Szentpéteri Viktória – művelődésszervező
Jegyzőkönyvvezető:
Kopják Bettina köztisztviselő
Balogh Tibor polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Külön köszönti Demjén Gábor zenész-hangtechnikust. Megállapította, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi tagból 7 fő jelen van.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását a 11-es napirendi pont
kivételével, mert még mindig egyeztetés alatt áll a kormányhivatallal. Javasolta Lisovszki
Tamás, meghívóban nem szereplő előterjesztésének megtárgyalását 13. napirendi pontként:
13./ Előterjesztés beruházási munkák megvalósításánál megbízott választásáról
Előadó: Lisovszki Tamás önkormányzati képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
14./ Egyebek
Lisovszki Tamás:
Beruházások lesznek, eddig úgy volt, ha ott a képviselő megjelent, rossz szemmel nézték.
Annyiról szól a dolog, hogy a képviselő-testület meghatalmazza például Buzák Zsoltot, hogy
bármikor odamehessen és szétnézhessen. Ha valamit lát, jelzi a polgármesternek és a
képviselő-testületnek. Mint megrendelő, bárki ott lehet, ezt is csak azért hoztam be, hogy
később ebből ne legyen gond.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Eddig is lehetett jönni, én nem rossz szándékból kérdeztem. A felelősség a polgármesteré úgy
is. Hiába van képviselő-testületi döntés, a polgármester a felelős mindig. A műszaki átadásátvételt képviselők is aláírták, mégis egyedül én vagyok a hibás. Akkor én meg javaslom
Terdik képviselőt is. Ugyanúgy odamehet akárki, így is. Ha ragaszkodik hozzá a képviselőtestület, legyen.

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
érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri
beszámolóról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Itt van Gabi a hangtechnikai véleményezés miatt.
Szentpéteri Szabolcs:
Az előterjesztés 3-as pontja szól arról.
Demjén Gábor:
Egyszerűen, érthetően fogalmaztam meg. Lehet használni focipályán is, de nem élvezhető. Jó
kis cucc, le is próbáltam mindet, működőképes. Lehetne még pénzt költeni, vásárolni
dolgokat.
Lisovszki Tamás:
A szakvélemény végén írod, hogy te is rendelkezel hangtechnikai eszközökkel. Neked van
olyan, amivel lehet hangosítani egy nagyobb rendezvényt?
Demjén Gábor:
Persze, ha a kettőt összerakjuk. Bérbe lehet venni, velem együtt. Színpadfedésem nincs.
Buzák Zsolt:
A focipályára a hangfal is kicsi. Kellene ide egy mikrofon, ami ide az asztalra kitehető, mert a
kamerában alig hallatszik a hang.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az én hangomat lehet hallani rendesen.
Demjén Gábor:
Ehhez a kamerához nem lehet kötni külön mikrofont, nekem is ilyen van otthon. Ebben
beépített mikrofon van. Beállítás kérdése is, ha gondoljátok, megnézem. Vagy lehet egy
másik kamerát venni, ami hang érzékeny.
Buzák Zsolt:
Ez egy olyan beszámoló volt, amit megértek, érthetően van megfogalmazva.
Demjén Gábor:
Nem egy EDDA koncertre való a cuccom, de használható.
Lisovszki Tamás:
Mondtad, hogy kipróbáltad mindet, akkor működik? Leltárban mind fellelhető?

Demjén Gábor:
Igen.
Demjén Gábor távozott a testületi ülésről.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Testvértelepüléssel kapcsolatban a következőket kívánom elmondani: A bihariakkal nincs is
kapcsolat. Az egyik képviselő elhunyt, és a testület is megváltozott. Ez a kapcsolat
megszakadt, már nincs látogatás, nem jellemző. Mi mentünk a rendezvényeikre. Nézzünk más
testvértelepülést. Kérdés van-e?
Szentpéteri Szabolcs:
Mikor megyünk a településekre ismerkedni?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Egyeztetés kérdése a képviselő-testülettel, és velük is.
Terdik Tibor:
Csehországi dologból nem lett semmi?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A tolmács ígérte, hogy keresni fog, de lett egy súlyos betegsége és ellaposodott a dolog, de
újra keresni fogom.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
32/2017. (III.30) határozata
Törökszákos és Végvér településekkel testvértelepülési kapcsolat kialakításáról
A Képviselő-testület:
1./ Szándéknyilatkozat formájában fejezi ki a testvértelepülési megállapodás lehetőségét
Törökszákos és Végvár településekkel.
2./ Az önkormányzat küldöttsége a települések megismerése céljából meglátogatja a fenti
településeket.
Nyírbogdány, 2017. március 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester
Lisovszki Tamás:
Ezzel az építészeti dologgal mi a teendő?

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Szentpéteri Szabolcs:
A településeknek Települési Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel
rendelkeziük2017. október 1-i határidővel. Ennek végrehajtásához főépítésszel
rendelkeznünk, Marosán Andrea az egyike azoknak, akik véleményezhetik. Vélhetően
lesz központi költségvetési támogatás, körülbelül 1 millió forint. Legyen egy
kötelezettség, hogy a képviselő-testület megbízza Marosán Andreát a véleményezéssel.

kell
kell
erre
elvi

Hajzerné Oláh Ildikó:
Én is hoztam egyet, Dudás Edének hívják.
Szentpéteri Szabolcs:
Marosán Andrea nagyon elfoglalt, nincs rá kapacitása, köszönöm az ajánlást.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Dolgozott az önkormányzatnak.
Szentpéteri Szabolcs:
Hozzunk elvi döntést.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
33/2017. (III.30) határozata
A községi főépítészi feladatok ellátásáról
A Képviselő-testület:
1./ Megbízza Marosán Andrea okleveles településmérnök, főépítész, vezető településtervezőt
a községi főépítészi feladatok ellátására.
Nyírbogdány, 2017. március 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az aszfaltot a KE-VÍZ 21 ZRT-től rendeltük meg. Meleg aszfalt kellene. Ennek a munkái már
meg is kezdődtek.
Terdik Tibor:
Megint vannak nagy lyukak.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:

Meg kell csinálni, menjen rá a meleg aszfalt.
Terdik Tibor:
De sürgősen, ilyen szép időben lehetne csinálni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Még van anyag, most nincs olyan rossz állapotban, mint tavaly ilyenkor. Rosszabbra
számítottam.
Terdik Tibor:
Rosszabbra gondoltam én is.
Lisovszki Tamás:
Józsiék sokat csinálták a múltkor, láttam őket sokat dolgozni.
Buzák Zoslt:
Nincs meg a mennyiség körülbelül?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Annyit hozunk csak, ami szükséges. Hozok majd mindent a képviselő-testület elé.
Buzák Zsolt:
Csinálni kell.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Vasvári Pál utcán és az elkerülő úton is kezdenénk.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
34/2017. (III.30) határozata
Meleg aszfalt rendeléssel kapcsolatban
A Képviselő-testület:
1./ Az elvégzendő munkák függvényében szükséges mennyiségű meleg aszfalt megrendelését
határozta el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. március 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A május 1-i rendezvénnyel kapcsolatban egy fellépővel tárgyaltunk. Bunyós Pityu 190.000.Ft-ért jön, ha a képviselő-testület úgy dönt. Itt lesz 17 óra 30 perc körül.
Lisovszki Tamás:
Későn van.
Terdik Tibor:
Szerintem is.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Itt lenne a művelődési ház mögött vagy a focipályán?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Itt lenne a művelődési ház mögött. Beszélek akkor vele. Délután 14 óra körül jobb lenne?
800.000.- Ft van a május 1-i rendezvényre.
Buzák Zsolt:
Jó lett volna, ha Vica kész dolgokkal jön, tudnánk a dolgokat.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Főzőversenyen mit kellene főzni? Biztosítsunk húst vagy valamit?
Hajzerné Oláh Ildikó:
Csülökpörkölt? Tartalmas.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Hány főre adjuk a húst?
Szentpéteri Szabolcs:
1 csapat olyan 10 fő, 2kg húst adjunk.
Terdik Tibor:
10-15 főre nem elég 2 kg hús.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Csont nélkül legyen a hús 5 kg, de a csont is legyen mellé téve.
Buzák Zsolt:
A rendezvény többi része? Mikor tudjuk meg mi lesz?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Vica beszámol majd, de a keretet nem fogja túl lépni. VIP nincs, fellépő sem lesz más.
Terdik Tibor:
Maximum e-mail-ben el lehet küldeni.
Lisovszki Tamás:
Tavaly volt zenés bohóc, zumba csoport. Annyi kellene, mint tavaly

Szentpéteri Viktória megérkezik a testületi ülésre.
Szentpéteri Viktória:
800.000.- Ft van tervezve a rendezvényre. A Református Egyház, Székely Elek Egyesület fog
fellépni. Főzőverseny lesz, arra kellenek díjak, emléklapok, ajándékkosarak, a fellépőknek
fagylalt. A sztárvendég Bunyós Pityu. Olyan sztárvendéget próbáltunk keresni, aki vállalja,
hogy kőszínpadon lép fel, színpadfedés nélkül. A mulatós kategória az ilyen. A hangosítást
Demjén Gábor fogja végezni. A díszítésre írtam 15000.- Ft-ot, Demjén Gábor: 50.000.- Ft. A
húst majd akkor fogjuk megtudni, ha tudjuk hány csapat jelentkezik. Bunyós Pityu 190.000.Ft, az ajándékkosarak körülbelül 15.000.- Ft a 3db. 5 kategóriában volt eddig a díjazás, az
önkormányzatnak voltak vázái, korsói Nyírbogdány felirattal, ezt nagyon szeretik az emberek.
Úgy hallottam, hogy abból már nincs, jó lenne csináltatni.
Lisovszki Tamás:
Venni kell.
Szentpéteri Viktória:
Biztonsági szolgálat is kellene, legalább amíg Bunyós Pityu fellép, 4 emberre gondoltam. Ez
körülbelül 2 óra lenne, fellépés előtt, után és alatta.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A rendezvény idejére kellene szerintem végig. A polgárőrökre nem hallgatnak az emberek.
Szentpéteri Viktória:
Tavaly csak polgárőrök voltak, de nem is volt fellépő. A gyerekeknek kell ugrálóvár. Kértem
árajánlatokat, de még mindig az a legjobb ajánlat, aki tavaly is volt. Ez 3db ugrálóvár 6 órára
65.000.- Ft. Hoztam egy ötletet, nekem nagyon tetszik, Dínó show a neve, 96.560.- Ft egy 30
perces show. Jön ide egy T-rex, kell egy elkerített rész neki. Van youtube-on videó róla, meg
lehet nézni. A 30 perces show után 30 perc áll rendelkezésre fényképeket készíteni.
Fényképezhetek én is akár, a könyvtári fényképezővel, vagy az is, aki a rendezvényt fotózza.
Buzák Zsolt:
Mindenki sorra fog kerülni? Ebben az összegben benne van a fotózás is?
Szentpéteri Viktória:
Persze, 30 perc show+30 perc fotózás.
Szitár Emese:
Nagyon jó ötlet.
Szentpéteri Viktória:
Lenne arcfestés, lufi hajtogatás, ezeknek nincs nagy költsége, 15.000.- Ft-ot írtam fel rá, ebből
bőven lehet venni lufit meg festéket. Oklevelekre, emléklapokra, csokira 15.000.- Ft. Ennyit
írtam össze.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Mikor zár a rendezvény? 16 órakor vagy 17 órakor? Ha vége Bunyós Pityunak?
Lisovszki Tamás:
Bunyós Pityut hamarabbra kellene tenni, másnap munkanap, csak azért mondom.

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Bunyós Pityut szerintem megvárják.
Szentpéteri Viktória:
A Dínó show mikor legyen? Délelőtt vagy inkább délután?
Buzák Zsolt:
Lehetne 12 órától is.
Szentpéteri Viktória:
Lesznek árusok, fagyis, kürtős kalácsos. Ha Gabi hangosít, akkor ő is zenél, ha éppen nincs
műsor. Mit főzünk végül?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Csülökpörkölt, csapatonként adunk hozzá 5kg húst, de mellé lesz téve a csont is, 15 fős
csapatokkal számítva.
Szentpéteri Viktória:
A mi csapatunk 25 fős. Vázát csináltatunk?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Rendelünk vázát, korsót.
Lisovszki Tamás:
Legyen ajándékkosár, az a biztos.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Nem írunk rá dátumot, máskor is fel lehet majd használni.
Buzák Zsolt:
Ezek az árak már megvannak?
Szentpéteri Viktória:
Nagyságrendileg igen. Többe biztos nem fog kerülni, mint amennyi el lett fogadva rá. Az
őrzés körülbelül 50.000.- Ft.
Szentpéteri Szabolcs:
Tűzifát adunk? Tavaly is gond volt belőle.
Buzák Zsolt:
Akinek kell, fa, az jelezze előre.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
35/2017. (III.30) határozata
Május 1-i rendezvénnyel kapcsolatban

A Képviselő-testület:
1./ A 4/2017. (II.23.) az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében a 2017. évi
majálisi rendezvény költségeire 800.000.- Ft-ot fogadott el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. március 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Buzák Zsolt:
A 7-es ponttal kapcsolatban lenne kérdésem. Mennyi férfi van bent közmunkában, aki munkát
tud végezni?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ne kalkuláljunk ezzel. A múltkor elküldtem őket a temetőbe szelektívet válogatni és azt sem
csinálták meg rendesen. A fákat se jól ritkították meg.
Buzák Zsolt:
Akkor felújításra nem lehet kalkulálni?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Bontásra maximum.
Buzák Zsolt:
Járda felszedésre például, a többihez szakember kell. Le kell mérni, szakaszolni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Azért hoztam ide, hogy beszéljük meg. Ahol mély az árok, nem kell lefedni?
Buzák Zsolt:
A fák is ott vannak, nem mindenhol lehet szélesíteni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ha csináljuk, akkor ilyesmi fákat kell tervezni, ami itt kint van. Se szilva, meggy, cseresznye,
körte sem jó. Térkő legyen, beton vagy aszfalt? Ami csapadékot kivezetnek, a járda alatt
kellene elvezetni. Ahol én lakok, ott is alul megy ki a járda alatt az árokba.
Buzák Zsolt:
Nem fog elfolyni a víz, az átereszekkel van a gond.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ahol járda van, ott kapubejáró is. Hiába megtámasztjuk, az autóval ki fogják járni.

Buzák Zsolt:
M2 –es árban a térkő olcsóbb, mint az aszfalt. Ugyanúgy kell a szegélykő meg alap alá.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A kapubejárónál erősebbnek kell lennie, bírnia kell. Ott térkő vagy aszfalt legyen?
Buzák Zsolt:
Ajánlatot kell kérni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ami itt meg van csinálva, szép is meg mutatós is.
Lisovszki Tamás:
Horribilis összeg, amiről beszélünk.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
50 évet kibír ez a járda, én gyerek voltam még, amikor ez készült.
Terdik Tibor:
Nem is lehet egyszerre megcsinálni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az iparűzési adóbevételekből lehetne fedezni, nagyjából be lehet tervezni.
Buzák Zsolt:
Vannak olyan utcák, ahol járda sincs.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A Fő utcán fölösleges 2 oldalon járdán csinálni.
Terdik Tibor:
A dzsungelben lenne a legfontosabb.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Fölöslegesnek tartják a járdát az emberek a dzsungelben. Az utat kellene szélesíteni 50-50
cm-rel.
Buzák Zsolt:
Mind fontos, a Református Egyháztól a tejboltig is szörnyű.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A piacnál meg lesz csinálva, a buszmegálló is.
Terdik Tibor:
A dzsungel a legforgalmasabb. Az Ady utca végén is meg kellene csinálni, rendbe kell tenni.
Évek óta kérik a lakosok.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Menjünk ki egyszer közösen és nézzük meg, rengeteg szemét van ott. Nem is tudom, hogy
lehetne megszüntetni azt.

Buzák Zsolt:
Be kellene keríteni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Bakosi Misinél megszűnt a szemétlerakás, viszik máshova. Méressük fel a református
templomtól a tejboltig, az ABC-től a Dzsedik presszóig. A Kéki utcán is ki kell szélesíteni a
buszfordulóig. Ez lenne a legfontosabb plusz még az Ady Endre utca vége. Az illegális
szemétlerakókat meg kell szüntetni. Az ABC-től kezdjük? Megbízom Hajzerné Oláh Ildikót,
hogy hozzon cégeket, akik elvégzik a munkát.
Buzák Zsolt:
Mi is nézhetnénk, hogy tudjuk mennyi.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Állítsunk fel egy sorrendet. 1. a jóléti tónál a szemét lerakásának megszüntetése, 2. az
aszfaltozás az ABC-től a Dzsedik presszóig, 3. a járda a Kéki utcán, 4. az Ady Endre utca
végén a gyűjtő kitisztítására árajánlatok bekérése. Legyen térkő a bal oldalon, a református
egyháztól a tejboltig. Utána majd meglátjuk.
Buzák Zsolt:
Cégeket hozzunk.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A kapubejárót meg kell erősíteni. Amit mi előírunk, arra vállaljon a cég garanciát.
Terdik Tibor:
Csak a kapubejárónál? Mérjék fel.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Engedélyköteles az építés?
Szentpéteri Szabolcs:
Ha közútba csatlakozunk, akkor engedélyköteles.
Lisovszki Tamás:
Horribilis összeg. 100 milliós nagyságrend csak a csapadékvíz elvezetés megtervezése. A
járdalapot kicserélni, vagy aszfaltozni csak felújítás, karbantartás. A csapadékvíz elvezetés
már más.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A dzsungelben nincs ilyen gond, önkormányzati tulajdonú az út.
Buzák Zsolt:
A dzsungel mehet, nem kell engedélyezni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A Kéki utcát terveztetni kell, a nulláról kell indulni.
Hajzerné Oláh Ildikó:
A tűzoltó szertárral is kezdeni kell valamit, ha lesz az építkezés.

Terdik Tibor:
Az már ki is van támasztva. Legfontosabb a szemét eltakarítása, vadhálózás, út szélesítése,
ettől tovább ne menjünk. A piac pályázat is most megy, ne kezdjünk bele egyszerre olyan
sokmindenbe.
Buzák Zsolt:
Van 4 ház a Petőfi utca végén, ahol mindig áll a víz. Mindig megáll a víz ott, pedig az utca is
kifele lejt.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az utat át kellene fúrni, hogy a víz elfollyon
Buzák Zsolt:
Van egy csatorna is, ami működik. Régen bezárták az aknát.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Kérdés van még az 1. napirendi ponthoz?
Hajzerné Oláh Ildikó:
Van itt a beszámoló végén egy tájékoztatás, hogy levéltitok megsértése miatt eljárás indult. Ez
mi?
Buzák Zsolt:
Elmondhatom én is akár. Érkezett a nevemre egy levél, ami fel lett bontva és nem úgy kellett
volna, hogy megkapjam. Én tettem feljelentést ismeretlen tettes ellen.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ezt nem a hatóság indította el, ez magánvád.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Tavaly beszéltük, hogy felül kell vizsgálni az iratkezelési szabályzatot, és több dolgot le kell
szabályozni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Le is van szabályozva, be is kérte a bíróság. Zsolti is kért belőle egy példányt.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 3 igen és 4 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő- Testületének
36/2017. (III. 30.) 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 nem fogadta el.
Nyírbogdány, 2017. március 30.
Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk
jegyző

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés „Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása” című TOP1.1.3.-15-SB1-2016-00029 számú pályázat megvalósításához szükséges
tervezői feladatok ellátására megküldött ajánlatok elbírálásáról
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 7 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő- Testületének
37/2017. (III. 30.) határozata
„Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása” című TOP-1.1.3.-15-SB1-2016-00029 számú
pályázat megvalósításához szükséges tervezői feladatok ellátására megküldött ajánlatok
elbírálásáról
Képviselő-testület:
1./ „Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása” című TOP-1.1.3.-15-SB1-2016-00029
számú pályázat megvalósításához szükséges tervezői feladatok ellátásával megbízza:
Frankovics László egyéni vállalkozót a Képviselő-Testület által elfogadott árajánlata alapján
bruttó 5.270.500.- Ft összegben.
2./ A hiánypótlás teljesítésére a felhívás kézhezvételétől számított 5 munkanap áll
rendelkezésre, melyben a következő dokumentumokat kéri becsatolni a képviselő-testület:

 Kettő darab piac vagy középület tervezésére vonatkozó tervezési referencia igazolás
(eredeti példányban)
 Igazolást, hogy a NAV felé nincs adótartozása
 Igazolás, hogy a székhelye szerinti önkormányzat felé nincs adótartozása
 Felelősség biztosítás másolata, amellyel igazolja, hogy minimum 5.000.000.- Ft/
káreseményre rendelkezik biztosítással
 A vállalkozás rendelkezik É-1 minősítésű főállású vagy megbízásos jogviszonyú
építész tervezővel.
3./ Amennyiben nem teljesül a hiánypótlási kötelezettség, úgy a második legolcsóbb pályázó
a nyertes.
4./ A hiánypótlás határidőben történő teljesítése után felhatalmazza a polgármestert a
mellékelt tervezési szerződés aláírására és a tervezési munkák teljes körű ellátását követően a
tervezési díj kifizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. március 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés „Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása” című TOP1.1.3.-15-SB1-2016-00029 számú pályázat megvalósításához szükséges
közbeszerzői feladatok ellátására megküldött ajánlatok elbírálásáról
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 7 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2017.(III.30.) határozata

„Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása” című TOP-1.1.3.-15-SB1-2016-00029 számú
pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzői feladatok ellátására megküldött ajánlatok
elbírálásáról
Képviselő-testület:
1./ „Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása” című TOP-1.1.3.-15-SB1-2016-00029
számú pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzői feladatok ellátásával megbízza:
Nyírber Kft-t, a Képviselő-Testület által elfogadott árajánlata alapján bruttó 381.000.- Ft
összegben.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására és a közbeszerzői munkák
teljes körű ellátását követően a vállalkozási díj kifizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. március 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés községi temetőben létesítendő urnafal kivitelezőjének
kiválasztására
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 és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
39/2017.(III.30.) határozata
Nyírbogdány községi temetőben létesítendő urnafal kivitelezőjének kiválasztásáról

Képviselő-testület:
1./ Nyírbogdány községi temetőben létesítendő urnafal kivitelezési feladatainak ellátásával – a
benyújtott árajánlata alapján - megbízza: F.R.I. Office Kft-t bruttó 17.224.073.- Ft összegben.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt vállalkozási szerződés aláírására és a kivitelezői
munkák teljes körű ellátását követően a vállalkozási díj kifizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. március 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés Bethlen Gábor Alap Testvér-települési programok és
együttműködések pályázat benyújtására.
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
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 7 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

40/2017.(III.30.) határozata
Testvér-települési programok és együttműködések pályázat benyújtására
A Képviselő-testület:
1./ A Bethlen Gábor Alap Testvér-települési programok és együttműködések pályázati
kiírására pályázatot nyújt be, Bihar (Románia) és Tiszabogdány (Ukrajnai) testvértelepülései
közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok
és együttműködések támogatása céljából.
2./ A projekt megvalósítására a Bethlen Gábor Alapból 2.500.000.-ft támogatási összegre
nyújt be támogatási igényt.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészíttetésével és 2017. március 31-ig történő
benyújtásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. március 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány, Kölcsey Ferenc u. 18/a. nyilvántartásba
vételértől
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő- Testülete
41/2017 (III. 30.) határozata
Nyírbogdány belterületén lévő Kölcsey Ferenc utca 18/A. szám alatti ingatlan
nyilvántartásba vételéről
A Képviselő- Testület:

1./ A Nyírbogdány belterületén lévő ingatlan, mely a valóságban a Kölcsey Ferenc utca 18/a.
szám alatt található (hrsz:209/1), Nyírbogdány személyi adat - és lakcímnyilvántartás
rendszerébe nyilvántartásba veszi.
2./ Felhatalmazza a jegyzőt, a lakcímnyilvántartásba vétele érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
3./ Közzétételi határidő: két hónap
4./ Felelős: Szentpéteri Szabolcs jegyző
Nyírbogdány, 2017. március 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata és intézménye
2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
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 7 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
42/2017. (III.30) határozata
Nyírbogdány Község Önkormányzata és intézménye 2017. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról
Képviselő-testület:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5)
bekezdésében biztosított jogkörében az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:

Éves ellenőrzési terv 2017
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat
tartalmazza:
a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb
dokumentumok felsorolása.
Kockázatelemzés dokumentuma:
18-5/2016. Kockázatelemzés Nyírbogdány Község
Önkormányzatánál
b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének
összefoglaló bemutatása:
-

A szakmai feladatellátást szabályozó belső szabályzatok, utasítások nincsenek
összhangban a stratégiai és a rövid távú tervekkel

-

A jogi szabályozási, politikai-gazdasági stb. környezeti változásokat nem
követik a belső szabályozások

-

Az intézményi kontrollkörnyezet kialakítása során a nem megfelelően
kialakított támogatási struktúra szintén magas kockázatot rejt

-

A saját bevételek nem megalapozott tervezése, illetve túltervezése, a helyi
adókból származó kintlévőségek beszedésének elmaradása szintén magas
kockázatot rejt.

-

A szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló jogi vagy belső
szabályozási környezet túl gyakran változik, folyamatos bizonytalanságot
eredményezve ezzel

c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri
kapacitás tervezése: 1. számú melléklet tartalmazza.
d) A tervezett feladatok felsorolása:

zés tárgya

ési és a
etiségi
mányzat
kötött
űködési
apodás
álata

i adók
ásának
őrzése

nyzat által
apított
lyek,
atások
sgálata

Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő
időszak
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az
együttműködési megállapodás megkötése a
jogszabályi előírások szerint történt-e
Az ellenőrzés módszerei: együttműködési
megállapodás vizsgálata
Az ellenőrizendő időszak: 2017. aktuális
időszaka
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a
helyi adóbeszedés rendje megfelelően került-e
kialakításra
Az ellenőrzés módszerei: helyi adóval
kapcsolatos dokumentumok, nyilvántartások
vizsgálata
Az ellenőrizendő időszak: 2016. év
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, az
Önkormányzat által megállapított segélyek, illetve
támogatások meghatározása a jogszabályi
előírások szerint történt-e.
Az ellenőrzés módszerei: dokumentumok,
nyilvántartások vizsgálata
Az ellenőrizendő időszak: 2017. év aktuális
időszaka

Azonosított
kockázati
tényezők

Kockázatelemzés IV.
pontja

Az ellenőrzés
típusa

Az ellenőrzött
szerv, szervezeti
egység

Az
ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Szabályszerűségi
ellenőrzés

Nyírbogdányi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

2017. II.
negyedév

m

b
Kockázatelemzés I.
pontja

Pénzügyiszabályszerűségi
ellenőrzés

Nyírbogdányi
Polgármesteri
Hivatal

2017. III.
negyedév

m

b

Kockázatelemzés I.
pontja

Pénzügyiszabályszerűségi
ellenőrzés

Nyírbogdány
Község
Önkormányzata

2017. III.
negyedév

m

b

kívüli
őrzés

b
Összesen:

e) A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az
egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervadatokat a 3. számú melléklet
tartalmazza.
 Az éves ellenőrzési terv kötelezően kitöltendő mellékletei:
1. számú melléklet: Létszám és erőforrás
2. számú melléklet: Ellenőrzések
3. számú melléklet: Tevékenységek
4. számú melléklet: Kockázatelemzés
Készítette:
Dátum: 2017. március 30.
Kulcsár Margit
<belső ellenőrzési vezető>

Jóváhagyta:
Dátum:
Szentpéteri Szabolcs
<költségvetési szerv vezető>

Létszám és erőforrás
Belső ellenőr
közszolgálati
1
jogviszonyban

Önkormányzat neve: Nyírbogdány
Község Önkormányzata

I.
II.
1.
2.
3.
n.

terv tény

terv tény

státusz (fő)6

betöltött
státusz (fő)7

Helyi önkormányzat (I.+II.)
Polgármesteri Hivatal összesen
Irányított szervek összesen
Nyírbogdányi Roma Nemzetiségi Önk .
[Irányított k öltségvetési szerv neve]
[Irányított k öltségvetési szerv neve]
[Irányított k öltségvetési szerv neve]

Saját
erőforrás
2
összesen

Külső
3
szolgáltató

Külső
erőforrás
4
összesen

terv

terv

terv

tény

embernap

tény
fő

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tény

embernap

1,0
1,0
0,0

1,0
1,0
0,0

1,0
1,0
0,0

1,0
1,0
0,0

Ellenőrzések

Szabályszerűségi ellenőrzés

Pénzügyi ellenőrzés

Rendszerellenőrzés

Teljesítmény-ellenőrzés

Informatikai ellenőrzés

Önkormányzat neve: Nyírbogdány
Község Önkormányzata
terv1 tény2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv
saját ellenőri külső ellenőri
nap3
nap4

db
Helyi önkormányzat (I.+II.)
I. Polgármesteri Hivatal összesen
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések5
b) Soron kívüli ellenőrzések6
II. Irányított szervek összesen
1. Nyírbogdányi Roma Nemzetiségi Önk.
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli ellenőrzések
2. [Irányított költségvetési szerv összesen]
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli ellenőrzések
3. [Irányított költségvetési szerv összesen]
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli ellenőrzések
n. [Irányított költségvetési szerv összesen]
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli ellenőrzések

saját ellenőri külső ellenőri
nap
nap

db

saját ellenőri külső ellenőri
nap
nap

db

saját ellenőri külső ellenőri
nap
nap

db

saját ellenőri külső ellenőri
nap
nap

db

db

1,0
1,0
1,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5,0
5,0
5,0
0,0

0,0
0,0

2,0
1,0
0,0
1,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0 20,0
0,0 10,0
0,0
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1,0
1,0
1,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0 10,0
0,0 10,0
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tevékenységek

Ellenőrzések összesen1
Önkormányzat neve: Nyírbogdány
Község Önkormányzata

terv

tény

saját ellenőri
nap
Helyi önkormányzat (I.+II.)
I. Polgármesteri Hivatal összesen
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli kapacitás
II. Irányított szervek összesen
1. Nyírbogdányi Roma Nemzetiségi Önk.
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli kapacitás
2. [Irányított költségvetési szerv összesen]
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli kapacitás
3. [Irányított költségvetési szerv összesen]
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli kapacitás
n. [Irányított költségvetési szerv összesen]
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli kapacitás

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

terv

tény

külső ellenőri
nap
25,0
15,0
5,0
10,0
0,0
0,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Tanácsadás
terv

tény

saját
embernap5

terv

Egyéb tevékenység2

Képzés
tény

külső
embernap6

terv

tény

saját embernap

terv

tény

külső
embernap7

terv

tény

saját embernap

terv

tény

külső
embernap

0,0
0,0

0,0
0,0

5,0
5,0
5,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Főfolyamat

Folyamat

Kockázat
Az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási szabályai
dokumentáltságának hiánya, a szabályozások
elavultsága

III. Dokumentáltság,
számviteli feladatok,
beszámolási kötelezettség
teljesítése

Az önkormányzat, az
intézmények, az önkormányzat
társulása és annak intézménye Az informatikai rendszer, mint dokumentálási rendszer
működésével kapcsolatos
biztonsága, megbízhatósága
könyvvezetési feladatok
A végrehajtások dokumentumainak szabályzattól eltérő
jóváhagyása

Hatás

Valószínűség

Elemzés

közepes

közepes

közepes

magas

közepes

magas

közepes

Folyamat kockázatossága

Az gazdasági szervezettel rendelkező
belső ellenőrzése.

Az informatikai környezet, tevékenysé
közepes kapcsolatok, a rendszerek bevezetés
ellenőrizhetőség, eszköz- és adatbizto
A szabályzatoknak, szerződéseknek,
közepes
lebonyolítás, döntési, jóváhagyási ren
közepes

A beszámolást előkészítő
feladatok

A feladatot meghatározó törvények, jogszabályok
változásai

közepes

közepes

A PH zárszámadással és beszámolók
közepes intézményeket a beszámoló leadási ha
szempontrendszeréről, tartalmi és for

A zárszámadás képviselőtestület elé terjesztése,
jóváhagyása, megjelentetése

A beszámolók határidőre történő benyújtásának
elmaradása

közepes

közepes

közepes

Folyamat kockázatossága

Főfolyam at

Kockázatokhoz hozzárend

Folyam at

Kock ázat

Az aktuális jogszabályi előírások és a
beszámoló

közepes

Hatás

Valószínűség

Ele m zé s

Az SZMSZ elkészítése, aktualizálásának elmulasztása
tevékenységi és szervezeti változás bekövetkezése
esetén, illetve avultsága

magas

magas

magas

A kialakított kontrollkörnyezet nem megf elelően
szolgálja a tevékenység ellátását

magas

közepes

közepes

A ellenőrzési nyomvonal f elülvizsgálatának, illetve
kockázatok miatti bővítésének elmulasztása

magas

közepes

közepes

Kock ázatok hoz hozzáre nd

Kontrollk örnye ze t k ialak ítás a

SZMSZ-t f elülvizsgálták-e, követték-e
Ezen f olyamatok belső ellenőrzése. M
Önkormányzattal kötött együttműködés

Világos szervezeti struktúra, egyértel
meghatározottak-e etnikai elvárások, á
ellenőrzése. Személyi anyag és a mun
Az ellenőrzési nyomvonal f elülvizsgál
kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzés
vizsgálata.

Kock ázatk e ze lé s i re nds ze r k ialak ítás a é s m űk ödte té s e
Kockázatok beazonosításának elmulasztása
A kockázatkezelési szabályzat szerinti rendszer
működtetésének elmulasztása

Gondoskodni kell a költségvetési szer
összegyűjtéséről
A kockázatkezelési szabályzat tanulm
kockázatok nyilvántartása vezetéséne
ellenőrzése.

magas

magas

magas

A szervezeten belül a kontrolltevékenységeket nem
alakították ki a kockázatok kezelése érdekében

magas

közepes

közepes

Szabályozták-e belső szabályzatban
eszközökhöz való hozzáf érést, a bes

A FEUVE működtetése nem a gazdaságosság,
hatékonyság, eredményesség elvét követi

magas

magas

magas

FEUVE leszabályozása, illetve a f elad
gyakorlása, azok ellenőrzése

Kontrollte vé k e nys é ge k k ialak ítás a
A belső kontrollrendszer
kialakítása és működtetése

Inform ációs é s k om m unik ációs re nds ze r k ialak ítás a é s m űk ödte té s e
IV. Be ls ő k ontrollre nds ze r
k ialak ítás a é s m űk ödte té s e

Az inf ormációs és kommunikációs rendszer
kialakításának és működtetésének elmulasztása

magas

magas

magas

A szabálytalanságok kezelési rendje szerinti rendszer
működtetésének elmulasztása

magas

közepes

közepes

magas

közepes

közepes

magas

közepes

közepes

magas

közepes

közepes

A megf elelő inf ormációk a megf elelő id
rendszerek keretében a beszámolási
beszámolási szinteken, határidőben é
A szabálytalanságok kezelési rendjén
nyilvántartás vezetése, a szabálytalan
vételének, végrehajtásának ellenőrzés

M onitoring re nds ze r k ialak ítás a é s m űk ödte té s e
Nem működtetik a monitoring rendszert, nem biztosítják
nyomon követést
A belső kontroll rendszerek témakörben szervezett
kötelező továbbképzés elmulasztása
370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletének
negatív tartalma a belső kontrollról
Folyam at k ock ázatos s ága

A belső ellenőrzés működése

A belső ellenőrzési rendszer működtetésének
elmulasztása, az ellenőrzési kötelezettség, az
ellenőrzést végzők SZMSZ-ben való rögzítésének
elmulasztása, kézikönyv hiánya
Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési terv
elkészítésének vagy teljességének hiánya
A Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési
terv végrehajtásának elmulasztása
A belső ellenőrzés javaslataira készített intézkedési
tervben f oglaltak végrehajtásának elmulasztása
Folyam at k ock ázatos s ága

A működtetés biztosítja-e a szervezet
követését, önértékelések, külön értéke
Az Bkr. szerinti kétévente kötelező ve
adott év december 31.-ig igazolták-e –
A 370/2011.(XII. 31.) kormányrendelet
működéséről, a hiányos területek javítá

közepes

magas

alacsony

közepes

A belső ellenőrzésre vonatkozó megá
áttanulmányozása, a módosítások átv
elkészítése, aktualizálása.

közepes

közepes

közepes

A belső kontrollrendszer kialakításána
vizsgálata. A legkockázatosabb terüle

magas

közepes

közepes

Az elvégzett ellenőrzések, illetve az e

magas

közepes

közepes

370/2011. (XII. 31.) Korm. R 45-47. §-a
tárgy évet követő január 31.-ig a jegyz

közepes

Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nyíregyháza
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság beszámolójáról
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 7 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
43/2017.(III.30.) határozata
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó parancsnokság
beszámolójáról
A Képviselő-testület:
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó parancsnokság
tájékoztatóját beszámolóját elfogadta.
Nyírbogdány, 2017. március 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (9. tsp.):
Előterjesztés temetőgondnoki pályázatra beérkezett pályázatok
elbírálásáról
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
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 7 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő Testülete
44/2017. ( III.30.) határozata
A temetőgondnoki állás pályázat elbírálásáról
A Képviselő-Testület a 2017.február 24.-től megüresedett temetőgondnoki állás pályázatai
anyagai alapján az alábbi döntést hozza:
Tóth Vince 4511 Nyírbogdány, Kölcsey utca 2. szám alatti lakos pályázatai anyagát fogadja el
nyertes pályázatként.
Nevezett jogviszonya határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Jogviszonyának kezdete: 2017.április 01.
Próbaidő: 3 hónap
A kinevezés és a felmentés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Tóth Vince 4511 Nyírbogdány, Kölcsey utca 2. szám alatti lakos illetménye a jelenleg
érvényben lévő minimálbér, melynek összege 127.500.-Ft.
Nyírbogdány, 2017. március 30.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (10. tsp.):
Előterjesztés nyírbogdányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kérelméről
Előadó: Vadászi Mihály elnök
(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 7 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő Testülete
45/2017. (III. hó 30. nap) határozata
A nyírbogdányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről
A Képviselő-Testület:
1./ A nyírbogdányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének helyt ad.
2./ A fentiek alapján az önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési Ház és Könyvtár
épületének nagytermét (4511. Nyírbogdány, Fő u. 8.) 2017. április 8-án 15.00 és 20.00 óra
között térítésmentesen a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja.
Nyírbogdány, 2017. március 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (11. tsp.):
Előterjesztés Tóth Tibor, Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 54.
szám alatti lakos kérelméről
Előadó: kérelmező
(írásbeli kérelem 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 7 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő Testülete
46/2017. (III. hó 30. nap) határozata
Tóth Tibor Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 54. szám alatti lakos kérelméről
A Képviselő-Testület:
A döntés elnapolását határozta el, a következő testületi ülésre egyeztetés céljából meghívják
Tóth Tibor 4511 Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 54. szám alatti lakost.
Nyírbogdány, 2017. március 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (12. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Községi Tűzoltó Egyesület kérelméről
Előadó: kérelmező
(írásbeli kérelem 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 7 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő Testülete

47/2017. (III. hó 30. nap) határozata
Nyírbogdány Községi Tűzoltó Egyesület kérelméről
A Képviselő-Testület:
A döntés elnapolását határozta el úgy, hogy a következő testületi ülésre meghívják Fegyver
Tamást, az egyesület elnökét.
Nyírbogdány, 2017. március 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (13. tsp.):
Előterjesztés önkormányzati építési beruházási munkák felügyeletére
megbízott választásáról
Előadó: Lisovszki Tamás önkormányzati képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Lisovszki Tamás képviselő hozta be a kivitelezéssel kapcsolatban, az urnafal ügyében.
Lisovszki Tamás:
Amennyiben lehetősége van, figyelemmel kísérheti a menetét és jelezheti, ha hibát lát a
polgármesternek és a képviselő-testületnek. Lehet ha korábban is van erre lehetőség, akkor
nem lenne ez a sajnálatos helyzet a Polgármester Úrral vagy az önkormányzattal.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Javaslom, hogy Terdik Tibor képviselő is kerüljön bele.
A képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő Testülete
48/2017. (III. hó 30. nap) határozata
Önkormányzati építési beruházási munkák felügyeletére megbízott választásáról
A Képviselő-Testület:
Megválasztotta Buzák Zsolt önkormányzati képviselő mellett Terdik Tibor önkormányzati
képviselőt megbízotti feladat ellátására 2017. március 30. napjával – két építési munka
befejezéséig.
Nyírbogdány, 2017. március 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő Testülete
49/2017. (III. hó 30. nap) határozata
Önkormányzati építési beruházási munkák felügyeletére megbízott választásáról
A Képviselő-Testület:
1./ Megválasztotta Buzák Zsolt önkormányzati képviselőt megbízotti feladat ellátására 2017.
március 30. napjával – a községi temetőben létesítendő urnafal és a községi piactér
kivitelezési munkáinak befejezéséig.
2./ A megbízott feladata: belátása szerint kísérje figyelemmel az önkormányzati beruházások
a helyi piac kialakítása és az urnafal építési munkáinak kivitelezi munkáit. A munkaterületre,
mint a megbízó képviseletében eljáró személy a munka- és balesetvédelmi szabályok
betartása mellett beléphet. A munkaterületen dolgozóknak utasítást nem adhat, és
kötelezettséget nem vállalhat.
3./ Ha a munkálatokban (lehetőségének mértékéig) gondot, problémát, tervektől való eltérést
vagy bármilyen rendellenességet tapasztal, azt haladéktalanul jelzi írásban a polgármesternek
és a képviselő-testületnek.
4./ Észrevételeiről megbízatása alatt a testületi ülések alkalmával számoljon be.
Nyírbogdány, 2017. március 30.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (14. tsp.):
Egyebek
Hajzerné Oláh Ildikó:
A szeptemberi falunap költségei legyenek meg időben, a fellépők is, műsor, tarifa. Időben
lehet fellépőt választani.
Lisovszki Tamás:
Következő alkalomra legyen javaslat.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Vicának elküldjük.

Lisovszki Tamás:
A református egyházzal kapcsolatos ügyekről szeretnék érdeklődni.
Szentpéteri Szabolcs:
Következő testületi ülésre.
Terdik Tibor:
A Nyárfa utca végén van egy önkormányzati terület, Lippai Ferenc mellett, nagyon gazos, oda
hordják sokan a szemetet. Művelésre bérbe lehetne venni? Akkor rendben lenne tartva. Sok
helyen még el is van ásva a szemét.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A Vasvári Pál utca végén is van ilyen. El fogjuk vitetni a szemetet és használatra bérbe lehet
venni.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.
K. m. f

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző

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

JEGYZŐKÖNYVE
a.)Tárgysorozat
b.) H a t á r o z a t a i : 32 - 49

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 tervezői feladatok ellátására
megküldött ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Előterjesztés „Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása” című TOP-1.1.3.-15-SB12016-00029 számú pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzői feladatok ellátására
megküldött ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
4./ Előterjesztés községi temetőben létesítendő urnafal kivitelezőjének kiválasztására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
5./ Előterjesztés Bethlen Gábor Alap Testvér-települési programok és együttműködések
pályázat benyújtására.
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
6./ Előterjesztés Nyírbogdány, Kölcsey Ferenc u. 18/a. nyilvántartásba vételértől
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)

7./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata és intézménye 2017. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
8./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó parancsnokság
beszámolójáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
9./ Előterjesztés temetőgondnoki pályázatra beérkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
10./ Előterjesztés nyírbogdányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről
Előadó: Vadászi Mihály elnök
(írásbeli előterjesztés alapján)
11./ Előterjesztés Tóth Tibor, Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 54. szám alatti lakos
kérelméről
Előadó: kérelmező
(írásbeli kérelem alapján)
12./ Előterjesztés Nyírbogdány Községi Tűzoltó Egyesület kérelméről
Előadó: kérelmező
(írásbeli kérelem alapján)
13./ Előterjesztés beruházási munkák megvalósításánál megbízott választásáról
Előadó: Lisovszki Tamás önkormányzati képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
14./ Egyebek

Nyírbogdány, 2017. március 30.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

