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Nyírbogdány I}.özség Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. január 22.

JEGYZŐKÖNYVE

a.) T á r g y sor o z a t

b.)Határozatai:
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Tárgysorozat

1./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
megalkotásával kapcsolatos előzetes információkról
Előadó Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

2./ Tájékoztató a 2013. december 23-i községi karácsonyi rendezvény költségeiről
Előadó: Balogh Tibor polgármester
( írásbeli előterjesztés alapján)

Nyírbogdány, 2014. január 29.
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Készült: Nyírbogdány
üléséről

Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2014. január 22-i

Jelen vannak:
Balogh Tibor polgármester
Törő Lászlóné
Bóm Gábor
Terdik Tibor
Lisovszki Tamás
Hajzerné Oláh Ildikó képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyyvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület
Megállapította, hogy a képviselő testület
testületi tagból 6 fő jelen van. Buzák Zsolt
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi
A testület a meghívóban
egyhangúlag elfogadta.

tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
képviselő nem jelezte távolmaradását.
pontok megtárgyalását.

szereplő napirendi

pontok megtárgyalását

6 igen szavazattal

Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés
Nyírbogdány
Község
Önkormányzata
2014.
eVI
költségvetésének megalkotásával kapcsolatos előzetes információkról
Előadó Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Az önkormányzat pénzügyi mérlege pozitív eredményt mutat. Jelenleg 30 Mo ft. szabad
felhasználású pénz áll a rendelkezésre, ebbe még a különböző az év folyamán még várható
bevételek nem szerepelnek. El kellene dönteni, hogy milyen fejlesztéseket valósítsunk meg.
Javasol egy pár dolgot amelyet fontosnak tart.
A település utjainak felújítása a rossz állapotú szilárd útburkolatú önkormányzati utak
burkolat felújítását meg kellene kezdeni, pl. Állomás köz, Ady köz stb.
A Gyártelepi ravatalozó felújítására, kerítés rendbetétele, a vágásérett fák kitermelése, parkoló
kialakításával és új bejárat létesítésével.
A volt homokhordó ügyének rendezése.
Várja a javaslatokat ebben a témakörben, vagy esetleg más javaslatokat is szívesen fogad.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Mely utakra gondol?
Balogh Tibor polgármester:
Már említette az Állomás közt, Nyárfa utca, Domb köz, Állami gazdaság utcája, Alkotmány,
Királykert utcákra gondol. Már ezeknek az utcáknak a rekonstrukciós tervei elkészültek, csak
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újabb egyeztetésekre van szükség. Már fel is vette a kapcsolatot ez ügyben árajánlatot is kért.
A legolcsóbb kivitelezés a mart aszfaltréteg lerakása. Ha összeáll az egész dolog fogja a
testületet tájékoztatni.
-Időközben megérkezett az árajánlatot - a hat út felújítására 3,7 Mo + Áfa ajánlatot kapott
mely 10 cm-es aszfaltréteggel értendő. Még további egyeztetések után a testület a kiforrott
előkészített anyagok meg fogja kapni.
Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy január 28. után várható kamerarendszer kiépítésére
pályázat kiírása, melyen szeretnének részt venni és további kamerák kihelyezésére sort
keríteni.
A kerékpárút építésére áprilisban lesz újabb pályázati kiírás, annyit lehet tudni, hogy azon
települések fognak elsőbbséget élvezi, ahol már elkezdődtek ilyen utak építése és azon utak
folytatása fog prioritást élvezni.
Tedik Tibor:
Véleménye szerint szemrevételezni kellene egy ilyen út felújítását ha van erre mód.
Törő Lászlóné:
Véleménye szerint a gyártelepi ravatalozóval kellene kezdeni majd utána lehetne folytatni az
utakkal.
Balogh Tibor polgármester:
A hétfői megbeszélésen az iskolák kazán programjára is felhívták a polgármesterek figyelmét.
Minden fórumon a megújuló energia fontosságát lehet hallani nem érti, hogy akkor mért ez a
fontos a településen jelen van a termálvíz, mellyel akár főleg első körben a közintézmények
fűtését ki lehetne váltani ez irányba kellene mozdulni.
Más polgármesterek az utak járdák építését tartotta fontosnak, de kiknek építjük ezeket? A
falvaknak a fiatalok körében nincs megtartó erejük, sorra viszik el más iskolákba, óvodákba a
gyerekeket. Meg kell vizsgálni, hogy miért viszek el sorozatosan a gyerekeket, sajnos sok
gyereknek magatartásbeli problémái vannak, ezeket ki kellene szűrni, erre is nagyobb
odafigyelést kell fordítani. Ebben a témában azt a választ kapták, hogy iskolarendőr
intézményét fogják felállítani, de véleménye szerint az órai munka ezzel még nem fog javulni.
Elhangzott még a tájékoztatón a közmunka programmal kapcsolatban néhány dolog. Erre is
reagált elmondta, hogy sajnos a közmunkaprogramban részt vevők 70%-nak arról sincs
fogalmuk, hogy mit jelent a munkaidő kezdet és a munkaidő vége. Az önkormányzatnak
nincs saját főldterülete így van olyan munkaprogram melyben nem igazán tudunk részt venni.
Pintér Úr javasolta, hogy meg kell kérni azon területek adatait amelyek állami tulajdonban
vannak ennek az ügyét is intézik most.
Kisvárda kőrül van ilyen útszakasz
megtekintésére sor kerülhet.

mely ezzel a mart aszfaltozással

készült, annak a

További tervek melyek megvalósításra
várnak. A volt Gesz épület helyett egy
könnyűszerkezetű épületsor felépítése lenne a cél, mivel a meglévő épületeknek nincs
megfelelő alapja, így azt felújítani nem érdemes.
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Az iskolából akarbantartói műhelyet el kell költöztetni, erre pontosan alkalmas lenne a Gesz
területe. Bontott anyagból a garázs építését is lehetne tovább folytatni.
A tűzoltószertár statikai vizsgálatára is szükség lenne meg kell nézetni, hogy mit lehet azzal
az épülettel kezdeni.
Lisovszki Tamás:
Támogatja az utak felújítását, arra feltétlenül sort kell keríteni.
Bóm Gábor:
A piactér ügye hogy áll?
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
A piactér dolgával a helyzet a következő. Még a tulajdonos dolgának a rendezésével
foglalkoznak, mivel művelési ág váltást kellett eszközölni, ugyanis erdőnek és nem szántónak
van még ez a terület nyilvánítva, nem lett ez a dolog annak idején rendezve.
Tedik Tibor:
Agyártelepi csapadékvíz elvezető árkok karbantartásainak
közúthoz tartozó utak felújításáról is kellene beszélni.

munkáit is folytatni kellene. A

Balogh Tibor polgármester:
Ezzel még lehetne várni míg a munkaprogram elindul, akkor fogjuk majd látni folyamatában
a dolgokat. Az utakkal kapcsolatban meg fogunk fogalmazni egy határozatot, melyet
eljutatunk a közúthoz.
Törő Lászlóné:
A benti temető dolgát is rendezni kellene már végre az egyházakkal le kellene ülni és
megbeszélni a további működést.
A település rendezvényeinek megtartására is be kellene tervezni egy bizonyos összeget.
Balogh Tibor polgármester:
A temető dolgával kapcsolatban az egyházak vezetőit meg fogja hívni egy testületi ülésre ahol
megvitatják ezt a kérdést. Legyen már végre gazdája és rendezze a sorsát.
A rendezvényekkel kapcsoltban elmondta, hogy a legközelebb a nőnap megtartására kerül
majd sor. Az előkészületek már folyamatban vannak. Mátészalkáról fog érkezni egy
előadóművész csoport akik egy órás műsorral fognak fellépni. Svédasztalos ellátás sal készül,
töltött káposzta, üdítő stb.
A következő tervezett időpont a május 1. Ez már egy nagyobb szabású rendezvény lenne
melyre a testvértelepüléseinket is bevonnánk. Tombola ajándékok kiosztását is tervezi és
fellépő vendégek meghívását is. Erre igazán összeget nem igazán tud tervezni, csak akkor, ha
már konkrét dolgokat tud.
Végül a nagy rendezvényt
szeptemberre
gondolja. Szintén fellépő vendégekkel,
főzőversennyel, tombolával, ismét a Virágos Nyírbogdányért elnevezésű cím kiosztásra is sor
kerülne, ilyen irányban tervez ajövő év programjait illetőleg.
Itt említené még meg, hogy ajánlatot fog kérni mobil wc vásárlására, ilyen rendezvényeknél
fontos, hogy legyen, de akár a közmunkaprogram kapcsán is szükség van rá.
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Tájékoztatta még a testületet, hogy a település szilárdhulladék összegyűjtésére, elszállítására,
kezelésére és ártalmatlanítására kiírt közbeszerzése eljárásra nem érkezett ajánlat. A törvény
rendelkezése szerint így minden marad a régiben, továbbra is a Nyír-flop végzi a településen
ezt a szolgáltatást.
A napirenddel kapcsolatban
napirendet.

más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő - Testülete
1/2014. (1. hó. 22. nap) határozata
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
megalkotásával kapcsolatos előzetes információkról
a Képviselő-testület:
A 2014. évben Nyírbogdány
megvalósítását tervezi:

Községben

az alábbi fejlesztési

célok és rendezvények

LI
- Gyártelepi ravatalozó felújítása és a temető rendezése, telek vásárlás, új kerítés és fásítás, új
bejáró építésével,
- 047/7 hrsz-ú szántó művelési ágú 6 ha 0455 m2 területű ingatlana (volt homokhordó)
hasznosításához szükséges munkálatok elvégzése,
- a település legrosszabb állapotú önkormányzati útjainak burkolat felújítását,
- csapadékvíz elvezető rendszer további felújítása,
-községi piactér kialakítása,
-Nyírtura-Nyírbogdány kerékpárút megépítése,
-települési komlex kamerarendszer kiépítése,
- települési termálvízkincs hasznosításának lehetőségeit,
-volt GESZ épület helyzetének rendezése, lehetőség szerint a meglévő épület bontásával,
amelynek helyére könnyűszerkezetes csarnok kerülne, valamint a meglévő garázssor bővítése,
-tűzoltószertár felújítása.
2./ Községi rendezvények:
-március 8. nőnap - tervek szerint március 7-én kerül megrendezésre,
-május 1. majális - tervek szerint május 3-án kerül megrendezésre,
-augusztus 20
-szeptember falunap - nagyrendezvény
3./ 2014. évben folytatni kívánja a Virágos Nyírbogdányért Mozgalmat,
Balogh Tibor sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Balogh Tibor polgármester:
Tekintettel arra, hogy a fent felsorolt célok közül több esetben már előkészítő tevékenység
zajlott, a volt homokhordó területének rendezésével kapcsolatban már a három darab egyező
tárgyú árajánlatot is beszereztük és döntésre előkészítettük, tekintettel arra, hogy a tavaszi
időjárás beköszöntekor a területet már szeretnénk hasznosítani, szükséges lenne mielőbb
elkezdeni a rendbetételét.
A napirenddel kapcsolatban a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő - Testülete
2/2014. (1. hó. 22. nap) határozata

047/7 hrsz-ú (volt homokhordó) területének rendezése

a Képviselő-testület:
1./ Nyírbogdány Község Önkormányzata 2014. évi megalapozott költségvetésének és az
önkormányzati vagyon hasznosításának érdekében a Nyírbogdány külterületi Nyírbogdány
Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 047/7 hrsz-ú szántó művelési ágú 6 ha
0455 m2 területű ingatlana, valamint az ehhez kapcsolódó külterületi földút rendezését
határozta el.
2./ Az ingatlan rendezése a területen benőtt fák, bokrok, cserjék eltávolításából, ezek
töveinek, gyökérzetének eltávolításából és a visszamaradó terep gépi munkával történő
rendezéséből áll, a kapcsolódó árajánlat szerinti részletezettséggel.
3./ Tudomásul veszi, hogy a területen lévő fás szárú növényzetet a vállalkotó letermeli és
elszállít ja, majd értékesíti, valamint azt, hogy a munkálatok teljes elvégzésekor a vállalkozót
80.000.-ft+Áfa díjazás illeti, amely a munka befejezésekor számla alapján kerül megfizetésre
a vállalkozó Tiszavasvári Takarékszövetkezetnél vezetett 68700061-10604715-00000000.
számú számlájára.
4./ A terület rendezési munkálatokat
hasznosításának érdekében.

haladéktalanul

el kell

kezdeni

a földterület

5./ Felhatalmazza a polgármestert a szükséges megbízási szerződés aláírására.
Balogh Tibor sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (2. tsp.):
Tájékoztató a 2013. december 23-i községi karácsonyi rendezvény
költségeiről
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján )
Balogh Tibor polgármester:
A 2013. december 23-i rendezvény költségeiről készült kimutatást
kérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése észrevétele?

mindenki megkapta

A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a
napirendet.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő - Testülete
3/2014. (1. hó. 22. nap) határozata
Tájékoztató a 2013. december 23-i községi karácsonyi rendezvény költségeiről

A képviselő-testület:

A 2013. december
elfogadta.

23-i községi karácsonyi

Balogh Tibor sk.
polgármester

rendezvény

költségeiről

szóló tájékoztatót

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Egyebek:
Hajzerné Oláh Ildikó Szociális Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke:
A hét folyamán eseti átmeneti segély iránti kérelmet adott be egy lakó. Kéreimében leírta,
hogy nehéz anyagi helyzetbe került, nincs semmilyen jövedelme, férje elköltözött a lakásból
egyedül hagyta pénz nélkül. Nem tud sem orvoshoz sem a munkaügyi központba eljutni, ezért
kéri a bizottság segítségét.
Mivel a törvényi változások miatt a helyi rendeletünket is módosítani kellsajnos ügyében a
bizottság még nem tud most döntést hozni.
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Szentpéteri Szabolcs jegyző:
A soron következő testületi ülést február 5-re tervezik, ekkor a helyi szociális rendelet
módosítását is fogja tárgyalni a testület.

Több napirendi pont nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

k.m.f.t
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Szentpéteri z bolcs
jegyző

