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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 12-i
üléséről.
Jelen vannak:
Balogh Tibor polgármester
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Hajzerné Oláh Ildikó
Terdik Tibor
Támba Borbála
Szitár Emese képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Molnárné Ferkó Rita Kemecse Járási Hivatalvezető
Jegyzőkönyvvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal
megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
testületi tagból mind a 7 fő jelen van.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásán kívül a következő
napirend megtárgyalását is.
-

Előterjesztés gyártelepi ravatalozó belső berendezéseinek beszerzésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)

A testület a meghívóban szereplő napirendek valamint az utólag felvett napirend
megtárgyalását 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Nyírbogdány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
A napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban mindenki megkapta. Ezzel kapcsolatban
kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele.
Lisovszki Tamás képviselő:
Az alakuló ülésen szóba került az SZMSZ, akkor néhány dolgot felvetett melyet kért, hogy
szerepeljen majd az SZMSZ-ben. Ezzel szembe egyetlen dolgot sem tartalmaz melyet ő akkor
ott elmondott, pedig úgy tűnt, hogy jegyzetelték ezeket. Ennek a mostani módosításnak
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gyakorlatilag nem sok köze van az előzőhöz. Úgy tudja, ha módosul valami azokat a
módosításokat jelölni kell, ebbe ezt nem látja.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Ez nem módosítás, hanem egy új rendelet, mely a 33.§(2) bekezdésből is látszik, hatályon
kívül helyezi ez előzőt. Jogszabályi változás is történt a helyi önkormányzati törvényben
ennek megfelelően is változtatni kellett az előzőt.
Az első felvetésére reagálva elmondja, hogy mint ahogy azt az írásbeli előterjesztésben is
kérte szeretné - a későbbi félreértések kiszűrése végett - kérni, ha valaki valami módosítást
kíván eszközölni az előterjesztésekkel kapcsolatban az SZMSZ szabályai szerint írásban az
ülést megelőzően jelezzék és itt megbeszélhetnénk a felvetéseket. Sokkal egyszerűbb lenne a
dolga, hiszen nem feltétlenül azt a gondolatmenetet adja vissza a jegyzet, mintha konkrétan
írásban leírják, hogy pl. a felvetett javaslat mely szakaszba hová kerüljön elhelyezésre.
Elnézést kér, ha ez gondot okoz, semmi hátsó szándék nincs ebben az egészben. Módosító
indítványt lehet benyújtani.
Kéri, hogy ha a jövőben bármely előterjesztésben felmerülő javaslatokat jelezzék írásban.
Lisovszki Tamás:
Megértette, csak ha az előző ülésen is ez így el lett volna mondva akkor nem töltötte volna
azzal az időt, hogy hosszú perceken keresztül mondja a magáét és nem lenne benne most ez a
típusú érzés. Ha tudjuk ezt, akkor most el tudnánk fogadni ezt az szabályzatot, de így sajnos
nem tudja támogatni.
A jövőben az elhangzottak szerint fog eljárni.
Buzák Zsolt:
Meddig adjuk be a módosításokat?
Terdik Tibor:
Véleménye szerint fogadjuk el és majd az írásban benyújtottak alapján módosítjuk.
Balogh Tibor polgármester:
Javaslata, hogy fogadjuk el így, módosítani bármikor lehet.
Lisovszki Tamás:
Véleménye szerint majd a módosítássokkal együtt fogadjuk el.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Kéri, hogy péntekig juttassák el az indítványokat, logikailag a megfelelő helyre próbálják
átgondolni a javaslatok beépítését.
Több kérdés hozzászólás javaslat nem volt, Balogh Tibor polgármester szavazásra teszi fel a
napirend elnapolását.
A képviselő-testület a 6 igen 1 tartózkodás mellett a Nyírbogdány Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására napirendet elnapolta.

Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
86/2014.(XI.12.) határozata
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
A Képviselő-Testület:
Nyírbogdány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
szóló napirend elnapolását határozza el.
Balogh Tibor sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Az ülésről Támba Borbála távozott, így a képviselők száma 7 főről 6 főre csökkent, de az ülés
folytatásának akadálya nincs határozatképes maradt a képviselő-testület ülése.
Támba Borbála mint a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
akadályoztatása miatt felkérte Terdik Tibort a bizottság döntésének ismertetésével.
Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés szociális célú tüzifa pályázaton elnyert támogatás
felhasználásának szabályairól
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta. Felkéri először a
pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, 4 igen szavazattal egyhangúlag az ott
elhangzott kiegészítésekkel elfogadta és a képviselő testület felé is elfogadásra javasolja.
Balogh Tibor polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke által megbízott
Terdik Tibort, hogy a napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
Javasolja, hogy a szociális bizottság ne csak a tűzifa igénylésére beadott kérelmeket bírálja el,
hanem vegyen részt a tűzifa mérlegelésében és lakosság részére történő kiosztást koordinálja.
Terdik Tibor Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja:
A napirendet a szociális bizottság is megtárgyalta és 4 igen szavazattal egyhangúlag a
módosításokkal elfogadta és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
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87/2014.(XI.12.) határozata
A szociális célú tűzifa pályázaton elnyert támogatás felhasználásának szabályairól

A Képviselő-Testület:
1./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) az 5000 fő
lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzata szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó pályázaton 3.982.720.-ft támogatást nyert.
2./ A pályázat keretében kemény, lombos tüzifa kerül beszerzésre 14.000.-ft/erdei m3+ÁFA
(1.000.-ft/erdei m3+ÁFA saját erő biztosításával) összesen bruttó 19.050.-ft/erdei m3 áron.
3./ A beszerzendő mennyiség 224 erdei m3.
4./ Az önkormányzat 284.480.-ft önkormányzati saját erőt biztosít a fenti mennyiség
beszerzéséhez.
5./ A tüzifa beszerzésére kizárólag a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága által
nyilvántartott erdőgazdálkodótól lehetséges.
6./ A fentiek alapján Juhos Zsolt (4742. Csegöld adószám: 63787302-2-35, erdőgazdálkodási
kód: 8135568) - csatolt árajánlat alapján - kerül megbízásra a 1./-3./ pontban meghatározott
tüzifa beszerzésére és Nyírbogdány Községbe az önkormányzat által megjelölt helyszínre
történő kiszállításával.
7./ Megbízza a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a tüzifa
mérlegelésében és lakosság történő kiosztásában aktívan vegyen részt, a helyszínen
dokumentálja a beérkezett tüzifa szállítmányokat és a lakossági kiosztás menetét is.
8./ Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat szerinti tüzifa beszerzéséhez szükséges
megállapodás aláírására és kötelezettségvállalás teljesítésére, a pályázattal kapcsolatos
elszámolás megtételére annak aláírására.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:

Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
10/2014.(XI.12.) rendelete
A szociális célú tűzifa támogatásról
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Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
46/2014.(IX.25.)BM. rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Szociális célú tűzifa támogatás
(1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához
természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.)
BM. rendelet alapján pályázott összmennyiség erejéig.
(2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek
a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400%-át, és b) nyilatkozza, hogy a lakása fával 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 családot a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény
4.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján kell meghatározni.
(5)A kérelmet bárki benyújthatja, az elbírálás során előnyt élvez az, aki
a) aktív korúak ellátására, vagy
b)időskorúak járadékára, vagy
c)tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására
lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
(6) A támogatást kérőnek a (5) bekezdésben foglalt okok fennállását igazolnia kell
(7) A támogatás iránti kérelmeket folyamatosan, de legkésőbb 2014. december 8. napjáig
lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő
(8) A kérelmek elbírálása a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
hatáskörébe tartozik.
(9) A támogatás mértékének meghatározására 2014. december 8-át követően valamennyi
kérelem beérkezését követően kerül sor.

2.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. március 31. napján hatályát
veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a folyamatban levő ügyekben is.
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(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyírbogdány Község
Önkormányzati Képviselő-Testülete szociális ellátásról szóló 8/2014. (X. hó 03. nap)
rendelete módosításáról szóló rendelete.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző

Napirend (3.tsp.):
Előterjesztés társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására és a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Az előterjesztés mindenki számára írásban megküldésre került. Ahogy azt le is írta az
alpolgármesteri tisztség betöltésére Hajzerné Oláh Ildikót javasolj. Az önkormányzat
munkájában több cikluson keresztül dolgoztak együtt, több cikluson keresztül a Szociális,
Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke volt. Az eltelt évek alatt kivalló
munkakapcsolat alakult ki köztük. Az alpolgármesterség egyfajta bizalmi viszony, szoros
összeköttetés és bizalom kell, hogy legyen, melyet Ildikóval szemben élvezne.
Kéri, hogy a titkos szavazás során Hajzerné Oláh Ildikó is szavazhasson.
Az indítvánnyal kapcsolatban kérdés észrevétel nem érkezett. A polgármester szavazásra
bocsátja a kérdést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
88/2014.(XI.12.) határozata
társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása
A Képviselő-Testület:
A társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásával kapcsolatos titkos szavazásnál a
jelölt Hajzerné Oláh Ildikó a szavazásból nem zárja ki.
Balogh Tibor Zoltán
polgármester

sk.

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Lisovszki Tamás:
Nincs állandó bizottság, mint az - az SZMSZ-be volt, hogy fog történni a szavazás?
Balogh Tibor polgármester:
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Amíg határozat képes a testület semmi akadálya sincs az ülés folytatásának.
A szavazatszámláló bizottság elnökének Lisovszki Tamás testületi tagot, a számláló bizottság
tagjainak Szitár Emesét és Buzák Zsoltot javasolja megválasztani.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Szeretné megköszönni, hogy személyes érintettsége ellenére megkapta a szavazati jogot.
Polgármester úr kifejtette az álláspontját. Joga van megválasztani, hogy kivel akar dolgozni.
Esküt tettünk, hogy a község fejlődésének előmozdítása érdekében a legjobb tudásunk szerint
segítsük a munkát. Csak összefogással egy irányba haladva lehet ezt elérni, hogy
zökkenőmentesen működjön mind az önkormányzati munka, mind a település fejlődése ,
hiszen mindenki szeretne öt év múlva is úja képviselő lenni.
Kérdés hozzászólás javaslat nem volt, Balogh Tibor polgármester szavazásra teszi fel az
alpolgármester megválasztásának bizottságának személyi összetételét. A képviselő-testület a
6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
89/2014. (XI. hó 12. nap) határozata
Az alpolgármester választás lebonyolító szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásáról

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

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

A szavazás lebonyolításáig szünetet rendelt el.
A szavazásról külön jegyzőkönyv készült, amely a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez
csatolásra került.
Szünet után:

Balogh Tibor polgármester:
Felkérte a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy a titkos szavazás eredményéről
tájékoztassa a testületet.
Lisovszki Tamás a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
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Ismertette a titkos szavazás eredményét. Elmondta, a szavazatszámláló bizottság 6
szavazólapot osztott ki, mind a 6 leadott szavazólap benne volt az urnában melyek érvényesek
voltak.
A titkos szavazás eredménye: Hajzerné Oláh Ildikó 3 támogatói szavazatot és 3 nem
szavazatot kapott. A minősített többség a társadalmi megbízatású alpolgármester
megválasztásához nincs meg, így nem került megválasztásra Hajzerné Oláh Ildikó társadalmi
megbízású alpolgármesternek.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Most szeretne két kérdést föltenni a képviselőtársaknak: az első kérdése az, hogy mi a gond a
személyét illetően? A második kérdés amire szeretne választ kapni, hogy a meghozott
döntésük, miként szolgálja Nyírbogdány község fejlődését illetve fejlődésének
előmozdításában milyen szerepet játszik? A település törvényes működését hogyan szolgája
mindez? Először Lisovszki Tamástól kérdezi ezt.
Lisovszki Tamás:
Nem is érti, miért teszi föl neki ezt a kérdést, mivel titkos szavazás volt honnan tudhatja a
döntést. Nem gondolja, hogy nem fognak haladni a település dolgai. A törvényességet illetően
vélhetően az is helyre fog állni. A személyével kapcsolatos kérdésre nem kíván nyilatkozni.
Szitár Emese:
Titkos szavazás volt, Ő szavazott, nem szeretne válaszolni.
Buzák Zsolt:
Ezt az egészet már személyeskedésnek veszi.
Titkos szavazás volt milyen alapon mutat három emberre?
Hajzerné Oláh Ildikó:
Elfogadja a döntést, csak tudni szerette volna, hogy fel merik-e vállalni a meghozott
döntésüket. Az önkormányzati munka nem csak a jó döntések meghozataláról szól, hanem
sokszor kemény döntéseket is kell hozni.
Nem személyes csatatérré kell, hogy váljon a testület. Helyre kell állítani a működést most
kialakult egy patthelyzet.
Buzák Zsolt:
Már az előterjesztésben sem értette azt, hogy idézi:” A képviselők esküt tettek, amelyben
kifejezték, hogy "becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,” .Minden meghozott döntése
lelkiismeretesen az Ő település felé irányuló gondolatait képviselik szavazataival.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Az előző ciklusban sok testületi ülésről hiányoztál, főleg olyan ülésekről is ahol nem népszerű
döntéseket kellett meghoznunk.

Balogh Tibor polgármester:
Azzal, hogy nincs alpolgármester választva per pillanat törvénytelenül működés a testület.
Szóbeszédek vannak, konkrétan nem vállal fel senki semmit sem, szembesülni fognak ezzel
az emberek.
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Megállapította, hogy 3 igen, 3 nem szavazattal nem született döntés, Nyírbogdány
településnek továbbra sincs alpolgármestere.

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés 4511. Nyírbogdány, Fő u. 1/a. szám alatti ingatan
megvásárlásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalásának elnapolását javasolja a képviselőtestületnek, mivel a tulajdonos nem látta a szakértői véleményt.
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata?
Kérdés hozzászólás nem érkezett a képviselő - testület a napirend
elnapolást egyhangúlag támogatja.

megtárgyalásának

Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
90/2014.(XI.12.) határozata
a 4511. Nyírbogdány, Fő u. 1/a. szám alatti ingatan megvásárlásáról
A Képviselő - Testület:
A 4511. Nyírbogdány, Fő u. 1/a. szám alatti ingatan megvásárlásáról szóló napirend
elnapolását határozta el.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés 2015. évi településfejlesztési célokról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
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Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta. Felkéri először a
pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, 4 igen szavazattal egyhangúlag a
módosításokkal elfogadásra javasolja a képviselő testület felé.
Balogh Tibor polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke által megbízott
Terdik Tibort, hogy a napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja:
A napirendet a szociális bizottság is megtárgyalta és 4 igen szavazattal egyhangúlag a
módosításokkal elfogadta és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás 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
91/2014. (XI. 7.) határozata
Nyírbogdány község Önkormányzata 2015. évi fejlesztési célkitűzéseiről

a Képviselő-Testület:
Egyező tárgyú árajánlatok kérését határozta el, az alábbi önkormányzati fejlesztési célok
megvalósításának előkészítése céljából:
1./ Nyírbogdány község komplex csapadékvíz elvezető rendszerének építési engedélyes és
kiviteli terveinek elkészítésére,
2./ Önkormányzat tulajdonában lévő 4511. Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 3. szám
alatti volt GESZ épület bontásával, valamint új épület létesítésének építési engedélyes és
kiviteli terveinek elkészítésére.
3./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ és 2./ pontban szereplő feladat végrehajtására, azzal
hogy a határozat végrehajtása kötelezettségvállalással nem jár.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának és napirendjének
meghatározására
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele van-e valakinek?
Lisovszki Tamás:
Most is úgy érzi, hogy nem igazán megy át amit Ő mond, a kommunikáció nem úgy
működik, ahogy kellene. Konkrétan már előre be van írva az előterjesztésben a
közmeghallgatás dátuma ez ami nem tetszik neki. Tisztában van azzal, hogy ez csak tervezet,
de korábban ezt megbeszéltük itt.

Balogh Tibor polgármester:
Az idő rövidsége miatt esett erre a két napra a választás. Végig lett nézve a naptár, hogy hová
is lehetne még betenni ezt az időpontot nem talált sem november sem december hónapban
más napokat a közmeghallgatás megtartásának. Választás előtt nem látta értelmét, hogy sor
kerüljön erre, de már lehet, hogy jobb lett volna ezt megtenni. A jövőben nem fogja ennyire
kitolni ezt az időpontot, nem fogja ennyire az év végére hagyni.
Ez csak előterjesztés, ha valakinek más javaslata lenne a meghallgatás időpontjára kéri, hogy
tegyen rá javaslatot.
Lisovszki Tamás:
Neki sajnos a 19-i szerdai nap nem jó, de ha többségnek jó az időpont, akkor neki sincs
kifogása ellene.
Terdik Tibor:
Nem szokott ebből gond lenni, amikor a többségnek megfelel akkor kerüljön megtartásra.
Igazából két napról van szó, akinek az egyik nap nem jó az a másik napon biztos meg tud
jelenni.
Balogh Tibor polgármester:
A napirend tartalma kielégítő-e vagy van-e valakinek egyéb javaslata?
Buzák Zsolt:
Kimerítő szokott lenni a tájékoztatás nincs más javaslata.
Más kérdés hozzászólás 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
92/2014. (XI. 12. nap) határozata
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Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 2014. évi közmeghallgatása
időpontjának és napirendjének meghatározásáról

A Képviselő-Testület:
1./ Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ban
meghatározott kötelezettségének eleget téve a 2014. évi közmeghallgatása időpontját és
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
2./ A közmeghallgatás időpontja(i):
a.) A településen: 2014. november 19. (szerda) 17.00 óra
b.) A gyártelepen: 2014. november 20. (csütörtök) 17.00 óra
3./ A közmeghallgatás napirendje:
- Tájékoztató Nyírbogdány Község Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, 2014. évben végzett
tevékenységéről és a 2015. évi működési és fejlesztési elképzelésekről.
Balogh Tibor sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Előterjesztés települési karácsonyi rendezvény megszervezéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, 4 igen szavazattal egyhangúlag a
rendezvény megtartására 1 Mo forintos keretet javasol elfogadni.
Kérdés hozzászólás 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
93/2014. (XI. 7.) határozata
települési karácsonyi rendezvény megszervezéséről

A Képviselő-Testület:
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1./ Települési karácsonyi rendezvény megszervezését határozza el.
2./ A rendezvény költségeire a 2014. évi költségvetésének terhére 1 Mo forintot biztosít,
utólagos elszámolás mellett.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban foglalt keretösszeg felhasználására,

Balogh Tibor sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés MEDICOPTER alapítvány kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli kérelem alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta. Felkéri először a
pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, 4 igen szavazattal egyhangúlag a
MEDICOPTER alapítvány munkájának támogatására 10 e. ft-ot javasol a képviselőtestületnek elfogadásra.
Balogh Tibor polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke által megbízott
Terdik Tibort, hogy a napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja:
A napirendet a szociális bizottság is megtárgyalta és hasonlóan a pénzügyi bizottság által is
javasolt 10 e. Ft-os támogatást javasolt 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra.
Kérdés hozzászólás 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
94/2014. (XI. 7.) határozata
MEDICOPTER alapítvány
A Képviselő-Testület:
A MEDICOPTER Alapítvány munkáját -a 2014. évi költségvetésének terhére- 10 e. ft-al
támogatja.
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Balogh Tibor sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (9. tsp.):
Előterjesztés Vengrinyák János (4481. Nyíregyháza, Fácán u. 49. szám
alatti lakos) kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán
(írásbeli kérelem alapján)
Balogh Tibor polgármester:
A fenti napirendet mind a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta. Felkéri először a
pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, 4 igen szavazattal egyhangúlag
Vengrinyák János „ Bíborfény” című kötet megjelentetéséhez 12 e. ft-ot javasol a képviselőtestületnek elfogadásra.
Balogh Tibor polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke által megbízott
Terdik Tibort, hogy a napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja:
A napirendet a szociális bizottság is megtárgyalta és a szociális bizottság hasonlóan is 12 e.
Ft-os támogatást javasolt 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra.
Kérdés hozzászólás 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
95/2014. (XI. hó 12. nap) határozata
Vengrinyák János (4481. Nyíregyháza, Fácán u. 49. szám alatti lakos) kérelméről
A Képviselő-Testület:
1./ Vengrinyák János (4481. Nyíregyháza, Fácán u. 49. szám alatti lakos) kérelmét támogatja.
2./ A "Bíborfény" című kötet megjelentetéséhez az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
terhére 12 e. ft támogatást biztosít.
3./ Felhatalmazza a polgármestert az 2./ pontban biztosított önkormányzati támogatás
átutalására, ezzel kapcsolatos valamennyi dokumentáció aláírására.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (10. tsp.):
Előterjesztés gyártelepi ravatalozó belső berendezéseinek beszerzésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
A fenti napirendet mind a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke
A napirendet megtárgyalták. A ravatalozó bútorzatának beszerzésére három árajánlat
bekérését javasolja a bizottság a képviselő-testületnek.
Kérdés hozzászólás 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
96/2014. (XI. hó 12 . nap) határozata
gyártelepi ravatalozó belső berendezéseinek beszerzésére
A Képviselő-Testület:
1./ A gyártelepi ravatalozó belső berendezéseinek beszerzésével kapcsolatban három
tartalmilag egyforma árajánlat bekérését határozza el.
2./ Felhatalmazza a polgármester a beszerzéssel kapcsolatos ügyintézés megtételével.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (10. tsp.):
Közérdekű bejelentések
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek közérdekű bejelentése?
Buzák Zsolt:
Továbbra is probléma a gazdátlan ebek kérdése. Szemtanúja volt, hogy ezek az ebek egy
kerékpárost támadták meg, és majdnem egy traktor elé fordult a kerékpáros.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Megfigyelhető, hogy ezek az ebek egy meghatározott csoporttal jönnek minden egyes nap.
Esetleg tudna-e valamit tanácsolni ebben az ügyben a hivatalvezető asszony?
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Molnárné Ferkó Rita Kemecse Járási Hivatalvezető:
A közterületen kóborló ebek esetében volt már olyan ügy, mely eredményre vezetett és
tudtak bírságot kiszabni. Ehhez javasolja, hogy készítsenek fényképfelvételt. Ha még tanukkal
is tudják bizonyítani, hogy igenis ki eteti azt az ebet sikeres lehet a bizonyítása is.
Buzák Zsolt:
Pont a polgármester tudna törvényesen a dolog ellen tenni, ezt valaki jelezné és
megindulhatna az eljárás.
Balogh Tibor polgármester:
A szórólapban pont ennek az ügynek a megoldása volt megjelölve, hát most itt az alkalom.
Buzák Zsolt:
Igen, ha megnyeri, akkor tudná ezt a dolgot kezelni, de nem így alakult.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Aki látja ezt az eseményt annak kell akár egy telefonnal is felvenni, fényképezni.
Több napirendi pont nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

k.m.f.t.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző

244

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 12.

JEGYZŐK Ö YVE

a.) T á r g y s o r o z a t
b.) R e n d e l e t : 10
c.) H a t á r o z a t a i : 86 - 97

Tárgysorozat

1./ Nyírbogdány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
2./ Előterjesztés szociális célú tüzifa pályázaton elnyert támogatás felhasználásának
szabályairól
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
3./Előterjesztés társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására és a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
4./ Előterjesztés 4511. Nyírbogdány, Fő u. 1/a. szám alatti ingatan megvásárlásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
5./ Előterjesztés 2015. évi településfejlesztési célokról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
6./Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározására
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
7./ Előterjesztés települési karácsonyi rendezvény megszervezéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

245

8./ Előterjesztés MEDICOPTER alapítvány kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli kérelem alapján)
9./ Előterjesztés Vengrinyák János (4481. Nyíregyháza, Fácán u. 49. szám alatti lakos)
kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán
(írásbeli kérelem alapján)
10./ Előterjesztés gyártelepi ravatalozó belső berendezéseinek beszerzésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)
11./ Közérdekű bejelentések

Nyírbogdány, 2014. november 17.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

