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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 11-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
Jegyzőkönyvvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
testületi tagból mind a 7 fő jelen van.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
Lisovszki Tamás:
Mielőtt a napirendi pontok megtárgyalásáról szavaznánk, két észrevétele is lenne.
Az első a szociális célú tűzifa napirendhez kapcsolódik. Nem érti, hogy miért előzi meg a
napirend tárgyalása a szociális bizottság ülését? Mi a szerepe akkor a bizottságnak, ha már
most megtárgyaljuk itt ezt a napirendet?
A másik észrevétele, az alpolgármester megválasztása napirend, miért a rendkívüli ülésen? Az
SZMSZ módosítása még nincs is itt az alpolgármester választása meg itt van. A törvény ehhez
kapcsolja úgy tudja. Javasolja, hogy most ezt ne tárgyalja a testült, majd ha az SZMSZ
módosítása is itt lesz, ha esetleg van rá válasz akkor meghallgatja.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
A támogatás mértékét meg kell határozni, ennek megfelelően a rendeletet módosítani kell,
melyhez a képviselő-testületnek van jogosultsága. A bizottság átruházott hatáskörben hozza
meg majd ennek megfelelően a határozatokat.
Balogh Tibor polgármester szavazásra bocsátja az társadalmi megbízású alpolgármester
megválasztására és a társadalmi megbízású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása című
napirendi ponttal kapcsolatos felvétést.
Lisovszki Tamás:
Javasolja az alpolgármester megválasztására vonatkozó napirendi javaslatot ne tárgyalja a
testület.
Balogh Tibor: Szavazásra teszi fel a képviselői javaslatot, a képviselő-testület az
alpolgármester megválasztására irányuló 3. napirend megtárgyalásának elnapolását 4 igen 2
nem és 1 tartózkodás mellett levette a napirendi pontok közül.
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Balogh Tibor polgármester a meghívóban szereplő további napirendek megtárgyalást
szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés szociális célú tűzifa támogatás felhasználásának részletes
szabályairól
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Támba Borbála és Sztár Emese jelezte, hogy nem kapták meg az előterjesztést. Most tudták
átnézni.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Kéri, hogy egyeztessenek, már volt ilyen probléma Emesénél, meg kell nézni, mi az oka
annak, hogy nem megy át az üzenet. A meghívót mindenkihez papír alapon is eljuttattuk,
akár egy telefonon is lehetett volna jelezni ezt a problémát.
386 kérelem érkezett be, néhány kérelem hiányos, de nem olyan nagy hiányosságok vannak,
melyek ne lennének pótolhatók. Egy kérelmem van amely nem fér bele a jövedelemhatárba,
egy ügyfél határidő lejárta után akarta beadni kérelmét.
A helyi jogszabály megalkotása a testület feladat, az előterjesztés kiment, de nem tudja a
testület elgondolását.
Lisovszki Tamás:
Mikor indulhat el a folyamat?
Balogh Tibor polgármester:
Alapjában erre a döntésre várunk. Ha megszületett a döntés, akkor egyeztet, felveszi a
szállítóval a kapcsolatot hogy mikorra tudja hozni az első szállítmányt. A testületből meg kell
nevezni egy képviselőt akinek az elérhetőségét megadja és a mérlegelésnél jelen van,
bonyolítja ezt a folyamatot, majd a GESZ udvarára lesz szállítva és innen fog kiosztásra
kerülni. Javasolja, hogy legyen meghatározva, hogy mely időpontban lehet személyesen
átvenni és igény szerint házhoz is szállítjuk. Illetve, hogy kik azok akik először hozzájutnak a
fához, ezt is meg kell határozni. Javasolja, hogy aki valamilyen támogatásban részesül az
kapja meg először.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Azt el kell mondani, hogy ne érje meglepetés a lakosságot, hogy a fa méteres szálban kerül
kiosztásra a darabolását mindenkinek saját maga kell megoldani.
Balogh Tibor polgármester:
Ha valaki jelzi, hogy nem tudja maga megoldani a fa darabolását az kérhet hozzá segítséget
feltéve, ha nincs olyan személy aki ezt meg tudja oldani.
Más kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:

269

Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
11/2014.(XII.11.) rendelete
A szociális célú tüzifa támogatásról szóló rendelet módosításáról

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 támogatásról szóló 10 /2014.(XI.12.) rendelete rendelete 1.§. az alábbi
(3) bekezdéssel egészül ki:

(3) A támogatás mértéke: családonként 5.27q (1m3)
2.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. március 31. napján hatályát
veszti.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés 4511 Nyírbogdány, Fő u. 1/a szám alatti ingatlan
megvásárlásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
( 2014. november 12-i ülésre kiküldött írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy 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 napirend megtárgyalását elnapolta.
Azt javasolja, hogy a tulajdonosok írásban nyújtsák be elképzelésüket a vételárról.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Javasolja, hogy 2014. december 18-án 16.00-ig adjunk határidőt a vételár benyújtására.
Más kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
98/2014. ( XII. hó 11. nap) határozata
4511 Nyírbogdány, Fő u. 1/a szám alatti ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-Testület:
1./ A 4511 Nyírbogdány, Fő u. 1/a száma alatt lévő kivett, udvar gazdasági épület
tulajdonosai által elképzelt vételár írásban történő benyújtását kéri.
2./ Benyújtás határideje: 2014. december 17. 16.00.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Bejelentés:
Balogh Tibor polgármester:
Mit az a testület számára is köztudott volt a személyét érintő másod fokú eljárásra november
27-én került sor. Az járás során nem marasztalták el, semmi olyan döntés nem született mely a
további munkáját akadályoztatná.
Több napirendi pont nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

k.m.f.t

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 11.

JEGYZŐK Ö YVE

a.) T á r g y s o r o z a t
b.) R e n d e le t : 11
c.) H a t á r o z a t a i : 98

Tárgysorozat
1./ Előterjesztés szociális célú tűzifa támogatás felhasználásának részletes szabályairól
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
2./ Előterjesztés 4511 Nyírbogdány, Fő u. 1/a szám alatti ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
( 2014. november 12-i ülésre kiküldött írásbeli előterjesztés alapján)

Nyírbogdány, 2014. december 18.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

