271
Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Hajzerné Oláh Ildikó
Támba Borbála
Szitár Emese
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Terdik Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
testületi tagból mind a 7 fő jelen van.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül a következő napirendeket is
tárgyalják meg.
-

Előterjesztés a temető rendjéről és a temetkezésről szóló 6/2015.(III.26.) rendelet
módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)

-

Előterjesztés KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú. „ Középületek kiemelt
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című kiemelt projektre pályázattal
kapcsolatos tájékoztatásról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)

-

Előterjesztés Fodor Józsefné települési támogatás fellebbezési ügyében
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

A meghívóban szereplő napirendi pontok és az utólag fölvett napirendek megtárgyalását 7
igen szavazattal fogadta el.
Balogh Tibor Zoltán polgármester tájékoztatta továbbá a testületet, hogy Fodor Józsefné
települési támogatás fellebbezési ügyét zárt ülésen tárgyalják meg.
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Napirend (1. tsp.):
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben
hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintőfontosabb
intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri beszámolóról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése észrevétele?
Lisovszki Tamás:
A CLEAR STAR Kft. és az iskola szerződésével van valami probléma, hogy még nem készült
el?
Úgy látja, hogy már van a faháznál mozgolódás, dolgoznak?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Átadásra került a terület, ma már látványos munkát fognak végezni.
Buzák Zsolt:
Nézi itt a rendezvények költségeinek elszámolását. Borzasztó pénzt fizetünk ki a hangosításér.
Nem lehet ezt megoldani Gabival? Borzasztó árak vannak feltüntetve a húsoknál is nem
kellene más olcsóbb beszállítót keresnünk?
A húst úgy tudja, hogy a Veres farm ajánlotta föl.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Mivel ez egy elszámolható költség bele lehet tenni a hangtechnikai részét.
Buzák Zsolt:
Saját rendezvényről beszél most.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Van saját hangtechnikai eszközeink is, de az csak egy alap, plusz kiegészítők szükségesek
hozzá. A cég a saját emberével oldja meg a hangosítást és igazából nem is szívesen bérelne
ilyen eszközöket.
Igen az arató napra a jószág fölajánlásra került, de még szükséges volt még főzés a vendégek
ellátásához. Az akciók alkalmával kedvezőbb áron lehet megvásárolni, ez valóban igaz, lehet
nézni olcsóbban húst, de itt tudja, hogy milyen jószág kerül feldolgozásra, az áruházakban
lévő húsokról nem tudunk semmit sem. Mindenki jár vásárolni és látja, hogy sajnos ilyen árak
vannak.
Buzák Zsolt:
Hová kell ez a rengeteg műanyag pohár? Most már biztos nem kellett vásárolni többet.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Nincs fölhasználva minden műanyag eszköz, mindig szoktunk venni, hogy legyen.
Rendezvények alkalmával rengeteg pohár fogy el, senki sem iszik már ugyanabból a pohárból
melyből már először ivott. Leteszi és ottmarad, ha újra fogyaszt valamit akkor újat vesz el. Ez
így működik.
A hőségriadó alkalmával a közmunkások is kaptak poharakat.
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Buzák Zsolt:
Ezeknek a számláknak a megtekintésének milyen technikai részletei vannak, hogy lehetne
megnézni ezeket a számlákat? Jogilag hogy működik ez?
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Meg kell határozni, hogy milyen körbe, milyen időszakra, milyen dokumentumokat,
szeretnének megtekinteni és mikorra készítsük elő ezeket. Valamint a pénzügyi bizottság
vagy a testület végezné az ellenőrzést, mi az ellenőrzési kör?
Hajzerné Oláh Ildikó:
Volt már erre példa a pénzügyi bizottság tartott ilyen jellegű ellenőrzést. Tartsa most is és a
bizottság beszámol a testületnek a tapasztaltakról.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Milyen körben és mely időszakot szeretnének megtekinteni?
Buzák Zsolt:
A javaslata, hogy a 2014. és 2015. év rendezvények kiadásaival kapcsolatos számlákat nézzék
át, mához egy hétre ugyanígy csütörtöki napon sort lehetne erre keríteni.
A pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatot szavazásra bocsátja a polgármester.
Az ellenőrzésről a képviselő-testület 7 igen szavazatta a következő határozatot hozta.
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
94/2015. (IX. 24.) határozata
a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának pénzügyi ellenőrzéséről
A Képviselő-Testület:
1./ 2015. október 1-én 9.00 órakor a Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testület
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága pénzügyi ellenőrzést tart.
2./ A pénzügyi ellenőrzés köre: 2014 - 2015. évi rendezvények kiadásai.
3./ A bizottság megállapításairól az ellenőrzést követő képviselő-testületi ülésen beszámol a
képviselő-testületnek

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Több kérdés hozzászólás nem érkezett a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
95/2015. (IX. 24.) határozata
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintőfontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolóról
A Képviselő-Testület:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintőfontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolót elfogadta.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 2015.
költségvetéséről szóló 2/2015.(II.05.) rendelet módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

évi

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta.
Felkéri először a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadta és a képviselő-testület
felé is elfogadásra javasolja.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a
napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.

Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadta és a képviselő-testület
felé is elfogadásra javasolja.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2015 (IX.24.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.05.) rendelet módosításáról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV.tv.34.§ban meghatározott jogkörében eljárva a következőket rendeli el
1.§.
A rendelet 1. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2015.évi költségvetését.
2.§.
A rendelet 2. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2015.évi költségvetését.
3.§.
A rendelet 3. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2015.évi költségvetését.
4.§.
A rendelet 4. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2015.évi költségvetését.
5.§.
A rendelet 5., melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2015.évi költségvetését.
6.§.
A rendelet 6. melléklete alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási és
bevételi főösszege 353.120 eFt.
7.§.
E rendelet 2015. szeptember 25-én lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő 15 napig
tartó kifüggesztésével gondoskodik.
Nyírbogdány, 2015. szeptember 24.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

A rendeletet kihirdetem:

Szentpéteri Szabolcs sk.
Jegyző
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Nyírbogdány, 2015. szeptember 24. nap.

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
1. melléklet
ezer forintban!

I.

Költségvetési bevételi előirányzat megváltoztatása

a) Bevételi előirányzat
funkcióként

emelés

kormányzati

1. Köztemető fenntartás és működtetés
 Működési bevételek

380

380

2. Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás
- működési c.tám.bevételek

26100

26100

3. Önkorm.és önk-i hiv.jogalkotó és ált.ig.tevék.
- működési bevételek

1413

- működési c. támog.

33

Bevételi előirányzat emelése összesen:

1446

27926

0

b) Bevételi előirányzat csökkentés kormányzati funkcióként

Bevételi előirányzat csökkentés összesen:

0
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Bevételi előirányzat megváltoztatása
összesen (a-b) :

27926

2. melléklet
ezer forintban!

II.

Költségvetési kiadási előirányzat megváltoztatása

c) Kiadási
előirányzat
funkcióként

emelés

kormányzati

4. Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.
- személyi juttatás
- dologi kiadás

64
1750

- működési célú támog.v.fizetése

240

- felhalmozási kiadások

320

5. Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.fel.
 Dologi kiadások

693

2374

693

6. Családsegítés
_ Személyi juttatások (cafetéria)
 Dologi kiadás

200
45

245

4. Család és nővédelmi eü.gondozás
- Szeméji juttatások (cafetéria)
- dologi kiadás

200
45

245

5. Köztemető fenntartás és működtetés
- Személyi juttatások (cafetéria)

200

- dologi kiadások

252

452

6. Könyvtári szolgáltatás
- Személyi juttatások (cafetéria)

200

- dologi kiadás

380

7. Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás
- személyi juttatás

21200

580
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- munkaadót terh jár. ,szoc.hj.adó

2885

- dologi kiadások

2262

26347

8. Város és községgazd.-i e.szolg.
- Személyi juttatások (cafetéria)

400

9. Munkanélküliek aktív korú ellátása

400

373

373

Kiadási előirányzat emelése összesen:

31709

d) Kiadási előirányzat csökkentés kormányzati funkcióként

1. Fejezeti és általános tartalék elszámolása
 Általános tartalék csökkentése

3783

3783

Kiadási előirányzat csökkentés összesen

3783

Kiadási előirányzat megváltoztatása
összesen (a-b):

27926

3. melléklet
ezer forintban!
2015. I. félévben a központi költségvetésből biztosított pótelőirányzat



Óvodáztatási támogatás

340



I. félévi bérkompenzáció

704

Központi pótelőirányzat összesen:

1044
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4.melléklet
ezer forintban!

Központosított előirányzat kiadást érintő tételei

Kiadási előirányzat emelése



Óvodáztatási támogatás



II. félévi bérkompenzáció

340

- személyi juttatás

554

- munkaadót terh.jár.

150

Kiadási előirányzat emelése összesen:

704

1044

5.melléklet
ezer forintban!

Központosított előirányzat bevételt érintő tételei

a.) Bevételi előirányzat emelése



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

Bevételi előirányzat emelés összesen:

1044
1044
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6.melléklet
Az önkormányzat 2015. évi összesített kiadási és bevételi előirányzatának módosítása
ezer forintban!

MEGNEVEZÉ
S

Eredet
i

Módosítot
t

előirányzat

Javasolt
előirányzat
módosítás

Központi
előirányzat
módosítás

növelé
s
(+)

csökkené
s
(-)

növelé
s
(+)

csökkené
s
(-)

Javasolt
módosított
előirányza
t

BEVÉTEL

324150

324150

27926

-

1044

-

353120

KIADÁS

324150

324150

31709

3783

1044

-

353120

Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta.
Felkéri először a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadta és a képviselő-testület
felé is elfogadásra javasolja.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a
napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadta és a képviselő-testület
felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
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Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2015. (IX. 24.) rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. tv. 10.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a), valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 110. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
Nyírbogdány Község Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól az
alábbiakat rendeli el.
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1 §.
(1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed Nyírbogdány Község Önkormányzatának tulajdonában
lévő illetve tulajdonába kerülő:
a)ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: ingatlan és ingó
vagyon) továbbá,
b) tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, illetve közhasznú társaságban és gazdasági
társaságban az önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre (továbbiakban
portfólió vagyon).
c.) Az önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközökre, az önkormányzatot megillető
társasági részesedésekre, vagyoni értékű jogokra.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak szerveire, az alapított és
fenntartott valamennyi költségvetési szervre, továbbá az önkormányzat által alapított és
tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre.
(3) A vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályai szempontjából nem terjed ki a
rendelet hatálya:
a) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletére, továbbá a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségék elidegenítésére,
b) a közterületek hasznosítására,
c) a közbeszerzésekről szóló tv. hatálya alá tartozó közbeszerzésekre,
d) ingó vagyon selejtezésére, ha az más jogszabályokban foglalt eljárás alapján történik,
e) az önkormányzat költségvetési intézményeinek működési célú pénzeszköz átvételével
kapcsolatos döntésére,
f) üzletrész-, részvény- és ingatlancserékre.
(4) A rendelet III. fejezetének tárgyi hatálya kiterjed az alábbiakra:
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a) az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérleti díjának rendezésére,
b) a közterület-használati díjak, a haszonbérleti díjak, és egyéb térítési díjak rendezésére,
c) az egyéb más célra visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatások rendezésére,
d) egyéb címen felmerült kintlévőségek rendezésére.
(5) A rendelet III. fejezetének tárgyi hatálya nem terjed ki az adók, valamint az adók módjára
behajtandó kintlévőségek rendezésére.
2. §.
Az önkormányzat vagyona
(1) Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.
(3) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek, vagy korlátozottan forgalomképesek. A
forgalomképtelen törzsvagyon tekintetében a megkülönböztetünk kizárólagos önkormányzati
tulajdonban álló, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyont.
(4)
A törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körét a Nemzeti Vagyonról szóló törvény,
valamint a Képviselőtestület rendelete állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat Képviselő testülete az éves költségvetési rendelet elfogadásakor dönt a
forgalomképes vagyontárgyak tárgyévi hasznosításáról, mint várható bevételeiről. Az
értékesítésről, hasznosításról évközben egyedi határozattal dönt.
3. §
(1) Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló forgalomképtelen törzsvagyontárgyak:
a) helyi közutak, műtárgyaik és a helyi közút tartozékai,
b) terek és parkok,
c) vizek, és vízi közműnek nem minősülő vízi létesítmények (árkok, csatornák),
d) köztemető
e) mindaz a vagyon, amelyet törvény, vagy a Képviselőtestület rendeletével annak nyilvánít.
(2) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen törzsvagyontárgya
nincs az önkormányzatnak.
(3) Nyírbogdány Község Önkormányzatának forgalomképtelen törzsvagyonának körét a
rendelet melléklete tartalmazza.
4. §
(1) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak:
a) közművek,
b) művelődési, oktatási, egészségügyi, szociális és egyéb intézmények használatában lévő
vagyon
c) közterületi ingó vagyontárgyak (köztéri műalkotások, egyéb tárgyak és értékek
d) a Képviselőtestület és szervei elhelyezésére szolgáló középület,
e) közüzemi tevékenységet ellátó társaságokban lévő önkormányzati részesedések,
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f) sportpályák és sportcélú létesítmények,
g) önkormányzati gazdasági társaság(ok) használatában lévő önkormányzati vagyon,
h) műemlékek, művészeti alkotások,
i) védett természeti területek,
j) műemlékileg védett, a műemlék jellegű és városképi jelentőségű ingatlanok,
k) mindazon vagyon, melyet törvény, vagy a Képviselőtestület rendeletével annak nyilvánít.
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyon körét a rendelet melléklete tartalmazza.
5. §.
Üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - amely nem
tartozik a törzsvagyon körébe. Az üzleti ingatlanvagyon körét a melléklet tartalmazza.
6.§
Vagyonnyilvántartás és leltár
(1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő
nyilvántartásokat kell vezetni.
(2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz)
összesített adatokkal az önkormányzatnak be kell mutatni, melyben a törzsvagyont
elkülönítetten kell szerepeltetni, továbbá ki kell mutatni az önkormányzati vagyont terhelő
kötelezettségeket is.
(3) A közüzemek és az intézmények használatában lévő vagyon leltározása, nyilvántartása a
vagyon használójának a kötelessége, az egyéb vagyon leltározása, nyilvántartása a
Polgármesteri Hivatal feladata.
(4) A kataszter elkülönítetten tartalmazza a törzsvagyon és egyéb vagyon jogszabályban
meghatározott adatait.
(5) Az ingatlan valós állapotában, értékében bekövetkezett változást, az önkormányzati
vagyonkezelő szervek a változástól számított 60 napon belül, de az éves zárási munkákhoz
igazodóan, haladéktalanul kötelesek a vagyonnyilvántartónak jelenteni.
(6) A vagyonkimutatás alapját képező nyilvántartás(ok) állományának felfektetéséről és
folyamatos vezetéséről, valamint a vagyonkimutatás összeállításáról, az ingatlanok esetében a
vagyonkataszterben szereplő adatok egyezőségéről, – az önkormányzati vagyonkezelő
szervek közreműködésével – a jegyző gondoskodik.
(7) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, hasznosítása tárgyában a jelen rendelet alapján
kötött szerződéseket a szerződéskötésre feljogosított személy vagy szervezet (képviselője) a
szerződés megkötését követő 30 napon belül köteles a jegyző részére megküldeni.
(8) Az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök – kivéve az immateriális javakat, a
követeléseket (ideértve az adott kölcsönöket, a beruházási előleget és az aktív pénzügyi
elszámolásokat) – leltározását mennyiségi felvétellel, a csak értékben kimutatott eszközök (az
immateriális javak, a követeléséket, az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfoliókezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapírok, dematerializált értékpapírok) és a források
leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani.
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(9) Az Önkormányzat eszközeit és forrásait évente leltározza. Kivételt képeznek az
ingatlanok, a gépek, berendezések, felszerelések, a járművek, az üzemeltetésre átadott,
koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök, melyek leltározása kétévente történik.

II. fejezet
Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályai
7.§
(1) Az önkormányzatot vagyona tekintetében megilletik mindazok a jogok és terhelik
mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.
(2) Az egyes tulajdonosi jogok gyakorlása körében felmerült feladatokat a Képviselőtestület
rendelkezései szerint a Polgármesteri Hivatal, vagy a Képviselőtestület által megbízott
természetes, vagy jogi személy is elláthat, de ez nem minősül a tulajdonosi jogok
átruházásának.
(3) Önkormányzati tulajdonú ingatlant és ingó vagyontárgyat ingyenesen, kizárólag
önkormányzati intézmények és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
részére, vagy szervezet számára amennyiben az munkahelyteremtést, ill. önkormányzati
kötelezőfeladat ellátást szolgál lehet ingyenesen használatba adni a Képviselőtestület
hozzájárulásával.
(4) Az intézmények a rájuk bízott önkormányzati vagyonnal a költségvetési szervekre
vonatkozó szabályok és e rendeletbe foglalt előírások alapján gazdálkodnak, az egyéb
gazdálkodó szervek a PTK. szabályai szerint gazdálkodhatnak, de a tevékenységüket
meghatározó döntéseknél kötelesek a tulajdonos döntését kikérni. Beruházási, beszerzési és
felújítási feladataik megvalósítására a hatályos közbeszerzési törvényben és az e rendeletben
foglaltak kötelező betartása mellett kerülhet sor.
(5) A csatornák, átereszek, árvízvédelmi művek üzemeltetéséről, a közművagyon
használatáról, fenntartásáról, a közszolgáltatás folyamatos teljesítéséről a Képviselőtestület
községgazdálkodási feladatai útján gondoskodik.
(6) A szennyvíz közmű vagyont az önkormányzat a Nyírségvíz Rt.-vel kötött szerződés
alapján működteti.
(7) A polgármester jogosult:
a) a Képviselő-Testület döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére,
b) gazdasági társaságokban lévő önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok
gyakorlására,
(8) Az önkormányzati vagyon feletti - e rendeletben nem szabályozott egyéb rendelkezési
jogot (pl. szolgalmi jog, tulajdonosi hozzájárulás, tilalom bejegyeztetése, ingatlannyilvántartási kötelezettség, telekalakítással járó feladatok stb.) a Polgármesteri Hivatal
előkészítése alapján a polgármester jogosult gyakorolni.
Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adása
8. §
(1) A Képviselő Testület az önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes és
forgalomképes önkormányzati vagyonelemekre – önkormányzati közfeladat átadásához
kapcsolódóan – vagyonkezelői jogot létesíthet. A vagyonkezelői jog létesítéséről a Képviselő
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Testület egyedileg határoz a közfeladat ellátására vonatkozó pályázat kiírásával – kivéve a
kijelölés esetét – egyidejűleg.
(2) Közfeladat átadásához kapcsolódóan vagyonkezelői jog nem létesíthető önkormányzati
lakóépületre, vegyes rendeltetésű épületre és nem lakás célú helyiségre.
(3) A vagyonkezelésbe adást megelőzően meg kell határozni azt az önkormányzati feladatot,
feladatkört, melynek ellátása vagyonkezelésbe adás útján hatékonyabban látható el.
(4) Közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelői jog létesítéséről, a vagyonkezelési
szerződés megkötéséről való döntés a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe
tartozik.
(5) Közfeladat átadásához kapcsolódva a korlátozottan forgalomképes és forgalomképes
önkormányzati vagyon vagyonkezelői joga nyilvános pályázat útján vagy kijelöléssel
szerezhető meg.
(6) A Képviselő-testület pályázat útján, ellenérték fejében – valós értéken - közfeladat
ellátásához kapcsolódóan a vagyonkezelői jogot jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre vagyonkezelési szerződéssel ruházhatja át.
(7) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell az önkormányzattól átvállalt közfeladat ellátására
vonatkozó jogszabályi előírások szerint a pályázó személyi és szakmai felkészültségével
kapcsolatos elvárásokat, az ellátás biztonságát szavatoló biztosítékokat.
(8) Ingatlanvagyon esetében a vagyonkezelői jog létrejöttéhez annak az ingatlan
nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.
9. §.
(1) A közfeladatot átvállaló vagyonkezelőt - ha jogszabály másként nem rendelkezik megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számviteli
törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget is – azzal, hogy a
vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és a vagyonkezelői jogot harmadik
személyre nem ruházhatja át.
(2) A vagyonkezelő a rábízott vagyont – az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme
nélkül – e rendelet és a hatályos jogszabályok szerint, illetve a vagyonkezelési szerződésében
foglaltak szerint a jó gazda gondosságával kezeli.
(3) A vagyonkezelő jogosult a vagyon birtoklására használatára és hasznosítására.
(4) A vagyonkezelő a vagyont érintő beruházást, fejlesztést megelőzően köteles beszerezni az
önkormányzat írásos hozzájárulását is.
(5)A vagyonkezelő köteles
a) a rábízott vagyon biztosítására,
b.) fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására,
c.) önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget
teljesíteni.
d.) A vagyonkezelői jog ellenértékeként meghatározott pénzösszeg vagy más ellenszolgáltatás
szerződés szerinti megfizetésére illetve teljesítésére.
(6) A vagyonkezelői jog ellenértékeként figyelembe vehető ellenszolgáltatás különösen: a
vagyontárgy értéknövelő felújítása, illetve ilyen beruházás. Az ellenszolgáltatás
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vagyonkezelési szerződésben rögzített ellenértékének ÁFA fizetési kötelezettségét a
vagyonkezelőre kell hárítani.
(7)A vagyonkezelő az átvállalt feladatok ellátását saját szervezete útján, vagy a szerződésében
foglalt felhatalmazással – más személyek közreműködésével látja el. A közreműködő
eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.
(8)A kezelésbe adott vagyon esetében az önkormányzati vagyonnyilvántartásban fel kell
tüntetni ennek tényét, a vagyonkezelő éves beszámolója alapján az átadott tárgyi eszközök
értékében és a feladatmutatókban bekövetkezett változásokat át kell vezetni. A vagyonkezelő
éves beszámoltatása során értékelni kell a feladatellátás szerződés szerinti teljesítését és a
vagyonkezelési szerződésben előirt feltételek érvényesülését.
(9)A vagyonkezelési szerződés hatálya alá tartozó vagyontárgyak körének megváltozása
esetén a vagyonkezelő a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles
kezdeményezni a szerződés módosítását.
10.§.
(1) Az önkormányzat nevében a Polgármester a vagyonkezelésbe adott önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodást, a vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak
szabályszerűségét, célszerűségét, a közfeladat ellátását a Polgármesteri Hivatal
közreműködésével - ellenőrzi.
(2) A tulajdonosi ellenőrzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata,
különösen: az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és
helyességének biztosítása, továbbá a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos
érdekeit sértő, illetve az önkormányzatot hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedések
feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.
(3) A Polgármester, illetve a Polgármester felhatalmazásával a Polgármesteri Hivatal a
tulajdonosi ellenőrzés keretében jogosult:
a) az ellenőrzött szerv az önkormányzati tulajdonba tartozó, vagyonkezelésében álló ingatlan
területére belépni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus
adathordozón tárolt adatokba - a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi
előírások betartásával - betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt
készíttetni,
c) az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban
felvilágosítást, információt kérni.
(4) A Polgármester, illetve a polgármester felhatalmazásával a Polgármesteri Hivatal a
tulajdonosi ellenőrzés során köteles:
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a) jogait úgy gyakorolni, hogy az ellenőrzött vagyonkezelő tevékenységét és rendeltetésszerű
működését a lehető legkisebb mértékben zavarja,
b) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjét – amennyiben az
ellenőrzés eredményét az nem befolyásolja - az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 nappal
tájékoztatni,
c) megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a
jelentéstervezetet, valamint a végleges jelentést az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjének
megküldeni.
(5) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője jogosult:
a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,
b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.
(6) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője köteles:
a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,
b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást,
nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,
c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okmányok,
adatok) teljességéről nyilatkozni,
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,
e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az Önkormányzatot
tájékoztatni.
(7) A Polgármester az adott évben elvégzett tulajdonosi ellenőrzésének legfontosabb
megállapításairól, összefoglaló jelentésben a zárszámadás keretében tájékoztatja a Képviselőtestületet.
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11. §
Eljárás a tulajdonos képviseletében
Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi
jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester
gyakorolja. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.
12.§
(1) Önkormányzati tulajdont megterhelni,
Képviselőtestület hozzájárulásával lehet.

azon

jelzálogjogot

létesíteni

csak

a

(2) Önkormányzati, vagy részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok megosztására,
összevonására, telekhatár módosítására, továbbá önkormányzati tulajdonú utak esetében az
útkezelői hozzájárulás megadására a Településrendezési Tervek és egyéb szakmai
{közlekedési stb.) előírásoknak megfelelően azzal összhangban a Polgármester dönt.
(3) Az önkormányzat tulajdonában, vagy részarány tulajdonában lévő ingatlanok és
ingóságok tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlás jogáról történő lemondásra
és a visszavásárlás jogának gyakorlására a Képviselőtestület jogosult.
(4) Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogot követő rangsorban újabb jelzálogjog
bejegyzéshez történő hozzájárulás megadására a Képviselő-Testület felhatalmazása alapján a
polgármester jogosult.
(5) Az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogot megelőző rangsorban újabb jelzálogjog
bejegyzéséhez kizárólag kedvezményes lakáscélú pénzintézeti hitel felvétele esetén adható
hozzájárulás. A hozzájárulás megadására Képviselő-Testület felhatalmazása alapján a
polgármester jogosult.
13. §
Forgalomképtelen vagyon feletti rendelkezés szabályai
(1) A forgalomképtelen vagyontárgyak nem idegeníthetők el, nem terhelhetők meg, az azok
elidegenítésére kötött szerződés semmis.
(2) A forgalomképtelen vagyontárgyakat nem lehet apportálni, biztosítékul adni. A
forgalomképtelen vagyontárgyak más módon való hasznosítása - ha az rendeltetésszerű
használatukat nem zavarja - a Képviselőtestület döntése szerint engedélyezhető.
(3) A forgalomképtelen vagyonelemek - ha eredeti funkciójukat elvesztették, a korábbi
feladatellátáshoz nincs rájuk szükség, vagy a Belterületi Szabályozási Terv megszűntnek
nyilvánítja - a Településrendezési Tervekkel összhangban a Képviselőtestület egyedi
döntésének megfelelően átsorolhatók.
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14. §
Korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezés szabályai
(1) A korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon szerzéséről, gazdasági társaságba
viteléről elidegenítéséről és használati, illetve hasznosítási jogának átengedéséről a
Képviselőtestület rendelkezik.
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek - ha eredeti funkciójukat elvesztették a
korábbi feladatellátáshoz már nincs rájuk szükség és a Belterületi Szabályozási Terv
megszűntnek nyilvánítja - a Településrendezési Tervekkel és az egyéb önkormányzati
rendeletekkel összhangban a Képviselőtestület egyedi döntésével átsorolhatók.
(3) A korlátozottan forgalomképes vagyont megterhelni, vagy más módon biztosítékul adni a
Képviselőtestület egyedi döntése alapján lehet.
(4) Az illetékes szakhatóságok hozzájárulása is szükséges a védett természeti terület
elidegenítéséhez, kezelői vagy használati jogának átadásához.
15. §.
Üzleti vagyon feletti rendelkezés szabályai
(1) Az üzleti ingó vagyon és vagyoni értékű jog szerzéséről, elidegenítéséről, illetőleg a
tulajdonjog változásával járó minden más jogügyletről a Képviselőtestület rendelkezik.
(2) A Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik értékhatártól függetlenül a társaság,
a társulás, egyesület, közalapítvány alapítása, bármilyen vagyonnal társaságba, társulásba,
egyesületbe, közalapítványba belépés, vagy kilépés, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír
vásárlása, hitel felvétele, ill. annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul adása, kötvény,
váltó kibocsátása és elfogadása, kezesség vállalása.
(3) Az önkormányzat kizárólag korlátolt felelősségű társaság, közhasznú társaság, vagy
részvénytársaság tagja lehet. Az önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati
érdekeltségű gazdasági társaságokban lévő önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági
jogok gyakorlására a Polgármester az alábbiak szerint:
az önkormányzat nevében valamennyi a tulajdonosi jog gyakorlásával érintő vagyonnal
kapcsolatos döntés meghozatalára a Képviselőtestület jogosult,
16. §
Az intézményekre bízott vagyon hasznosítása
(1) Az önkormányzat az önkormányzati vagyon tulajdonjog változásával nem járó egyéb
módon történő hasznosítását a /2/ és /3/ bekezdés kivételével a Képviselőtestület hivatalára
bízza. A szerződés megkötésére a Polgármester jogosult.
(2) Az önkormányzat az önkormányzati vagyon tulajdonjog változásával nem járó egyéb
módon történő hasznosítását a kezelő, használó, üzemeltető szervezetére, intézményére bízza.
(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon használati jogát az az intézmény gyakorolja,
amely adott ingatlanban közszolgáltatást teljesít az alapító okiratban meghatározott vagyon
tekintetében.
(4) A használati jogot gyakorló önkormányzati intézmény a rábízott ingó és ingatlanvagyont bevételei növelése céljából - bérbeadás útján hasznosíthatja. A bérbeadás az intézmények
alapfeladatainak ellátását nem korlátozhatja és a bérleti szerződés határozatlan időre is
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szólhat, a határozatlan idejű bérleti szerződésben meg kell határozni az indokolás nélküli
felmondás lehetőségét.
(5) A használati jogot gyakorló önkormányzati intézmény a rábízott vagyont vállalkozásba
csak a testület előzetes hozzájárulásával viheti, illetve fektetheti be.
(6) A vállalkozói vagyon körébe bekövetkezett változásról, a vagyon hasznosításáról, vagy a
hasznosításból származó eredményből a Képviselőtestületet évente, az önkormányzat
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatni kell.
(7) Az intézmények a részükre nyújtott támogatást és saját bevételeiket az alapfeladat sérelme
nélkül és a fontossági ~ sorrend betartásával önállóan használhatják az intézmény
működtetése érdekében. Alapítványt, más szervezeteket, egyesületeket csak a
Képviselőtestület jóváhagyásával támogathatnak, illetve hozhatnak létre.
(8) A költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról a Képviselőtestület jogosult dönteni a
költségvetési rendelet módosításával.
(9) A jogutód nélkül megszűnő intézmények feleslegessé vált ingatlanjainak értékesítésére
vonatkozó döntést megelőzi az adott ingatlanoknak a korlátozottan forgalomképes
vagyonkörből való kivonása és forgalomképessé átminősítése.
17. §
Az önkormányzati vagyon hasznosítása
(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzatának kötelező és önként
vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása.
(2) Az önkormányzati vagyon hasznosításának előkészítésekor a tulajdonosi jog gyakorlója
részére előterjesztést kell készíteni. Ennek során számba kell venni a feltételeket, vizsgálni
kell a jövedelmezőséget, javaslatot kell tenni az alternatívák mérlegelésével a legmegfelelőbb
hasznosítási formára.
18. §
A felajánlott vagyon elfogadása
(1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, azt a lemondásban megnevezett
vagyonkezelő elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.
(2) Az önkormányzat részére
Képviselőtestület jóváhagyására.

felajánlott

vagyon

elfogadásához

szükség

van

a

19. §
Önkormányzati vagyon értékének meghatározása
(1) Az önkormányzat ingatlanvagyonát a számviteli nyilvántartás szerinti nettó értéken, vagy
értékbecslés esetén becsült értéken, ingó vagyonát nyilvántartási értéken, a portfolió vagyonát
- amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - a számviteli politikában meghatározott
értéken (névértéken) tartja nyilván.
(2) Önkormányzatai vagyon körébe tartozó ingatlan értékesítésére és megterhelésére irányuló
döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi {piaci) értékét:
a) ingatlan és ingó vagyon esetén 6 hónapnál- nem régebbi forgalmi értékbecslés,
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b) tagsági jogokat megtestesítő értékpapír esetén, ha az a tőkepiacokról szóló 2001. évi
CXX. törvény hatálya alá tartozó Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, vagy forgalmazott
kategóriában szerepel, úgy a tőzsdén kialakult tőzsdei árfolyam,
c) tőzsdén kívüli másodlagos értékpapír piacon forgalmazott értékpapír, úgy az értékpapír
kereskedők által a sajtóban közzétett vételi középárfolyam,
d) egyéb társasági részesedés esetén 6 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján kell
meghatározni.
(3) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll az értékesítésnél,
hasznosításnál, illetve megterhelésnél - a (2) bekezdésben foglaltaknál - régebben készült
forgalmi értékbecslés, vagy üzleti értékelés, a döntést megelőzően ennek aktualizált változata
is elfogadható.
(4) Forgalomképes vagyontárgy elidegenítése esetén a Képviselőtestület a forgalmi
értékbecslésben megállapított értéktől kivételesen fontosnak ítélt folyamatos várospolitikai,
vagy alapos gazdasági érdek esetén egyedi mérlegelés alapján eltérhet.
III. fejezet
Az önkormányzat vagyonát érintő behajthatatlan kintlévőségek rendezése
20. §
(1) Követelések azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb
szerződésekből jogszerűen eredő, pénzformában (forintban) kifejezett fizetési igények,
amelyek a költségvetési szervek által már teljesített, a szerződő fél által már elfogadott,
elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, visszterhesen
átadott pénzeszközökhöz vagy előlegfizetéshez kapcsolódnak.
(2) A követeléseket a számviteli törvény előírásai alapján - az Általános Forgalmi Adóval
növelten - kell nyilvántartani.
(3) A követeléseket az intézmények pénzügyi feladatokat ellátó szervének kell az érvényben
lévő jogszabályok előírásainak megfelelően úgy nyilvántartani, hogy abból megállapítható
legyen a szerződő és/vagy helytállni köteles neve, címe, a követelés jogcíme és összege, az
esedékesség és befizetés időpontja, a befizetendő és a befizetett összeg és annak időpontja, az
intézkedés időpontja és annak eredménye.
(4) A behajtással kapcsolatos intézkedéseket és a behajthatatlan követelések törlésére irányuló
előterjesztéseket a költségvetési szervek pénzügyi feladatait ellátó szervezetei kötelesek
elvégezni.
21. §
Behajthatatlannak minősül az a 90 napon túli követelés:
a) amelyről csődeljárás, felszámolási eljárás során kiderül, hogy megtérülésére nincs esély,
mert a felszámoló a követelést egyáltalán nem tudja kielégíteni,
b) melyre a felszámolás, adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat
szerinti értékben az átvett eszköz értéke nem nyújt fedezetet,
c) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, mert a megtérülésével kapcsolatban
felmerülő költségek nagyságrendje nincs arányban a követelés várhatóan behajtható
összegével, vagy csak többletköltség felmerülését eredményezné,
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d) amelyről egyértelműen kiderül, hogy a helytállni köteles személy hagyaték nélkül elhunyt,
ezért a behajtásra nincs lehetőség,
e) amely - a hatályos jogszabályok szerint - elévült,
f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
g) amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „
igazoltan " nem járt eredménnyel.

22. §
(1) A behajthatatlan követelések törlésére adósonként 50.000 Ft-ot meg nem haladó
összeghatárig a költségvetési szerv vezetője jogosult.
(2) A Pénzügyi Bizottság jogosult arra, hogy adósonként az 1.000.000 Ft-ot meg nem haladó
összegű követelés törlését elrendelje amennyiben a behajthatatlanságot az intézmény igazolja.
(3) Az 1.000.000 Ft-ot meghaladó behajthatatlan követelések törlésére kizárólag a
Képviselőtestület jogosult.
23. §
Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos perbeli vagy peren kívüli egyezségkötés
(1)
Az önkormányzat tényleges vagy várományi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli
egyezség megkötésére a Képviselőtestület jogosult.
24. §
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
25. §
E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 12/1997 (IX.20),
5/2002 (IV.01) 17/2004. (IV. 30.), 7/2007. (VI.05.), önkormányzati rendeletek hatályukat
veszítik.
Nyírbogdány, 2015. szeptember 24.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány – Nyírbogdány, Gyártelep között kerékpárút
engedélyes terveinek elkészíttetésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság is
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 bizottság megtárgyalta és 1 igen, 2 nem, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a
kerékpárút engedélyes terveinek elkészítéséről szóló előterjesztést, mivel a szerződéstervezet
nem lett az előterjesztéshez csatolva. A képviselő-testületnek is abban az esetben javasolja
elfogadásra, ha a tervezet már meglesz.
Buzák Zsolt:
A pontos kilométert is tisztázni kell.
Több kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
96/2015. (IX. 24.) határozata
Nyírbogdány – Nyírbogdány, Gyártelep között kerékpárút engedélyes terveinek
elkészíttetésére
A Képviselő-Testület:
1./ A Nyírbogdány 3827 sz. főút melletti - községi és a gyártelepi településrészt összekötő kerékpárút megvalósításának jogerős építési engedéllyel rendelkező terveinek elkészítésére
megbízza a VIASYS-LAN KFT-t (Nyíregyháza, Ezüstfenyő u. 9.)
2./ A megadott árajánlat alapján a tervezési munka magában foglalja az előzetes geodéziai
felmérést a közmű szolgáltatókkal ill. a közút kezelőjével történő egyeztetések lefolytatását is.
A tervezett létesítmény a 3827. számú út vonalvezetését követné, mintegy 3 km hosszban.
3./ A VIASYS-LAN KFT-t (Nyíregyháza, Ezüstfenyő u. 9.) az 1./ és 2. / pontban foglalt
munkálatok elvégzéséért 800.000.-ft+ÁFA összesen: 1.016.000.-ft vállalkozói díj illeti meg,
4./ Felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a határozat 1.-/ és 2./ pontjában foglalt
munkálatok elvégzése érdekében szükséges vállalkozói engedély aláírására és a munkálatok
elvégzését követően a vállalkozói díj megfizetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 24.
Nyírbogdány, 2015. szeptember 24.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (5. tsp.):
Nyírbogdány Község hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
szóló hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás kiírásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság is 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 bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
97/2015. (IX. 24.) határozata
Nyírbogdány Község hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló hirdetmény
nélküli közbeszerzési eljárás kiírásáról
A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdány Község hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló hirdetmény
nélküli közbeszerzési eljárás kiírását határozta el.
2./ A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza Nyír-Közbesz KFT közreműködésében
Dr. Serfőző Andrea ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadót. (Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 9.)
3./ Az eljárás lefolytatásáért a 2. / pontban foglalt szakértőt 100.000.-ft+ÁFA közbeszerzési
díj illeti meg.
4./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a szükséges megbízási szerződés
aláírására, a megbízási díj és a közbeszerzési hirdetmény díjának megfizetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 22.
Nyírbogdány, 2015. szeptember 24.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

tüzelőanyag

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta.
Felkéri először a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a szociális tüzelőanyag vásárlásával kapcsolatos
kiegészítő támogatás igénylését és 5 igen szavazattal elfogadta és a képviselő-testület felé is
elfogadásra javasolja.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a
napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadta és a képviselő-testület
felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
98/2015.(IX.3)határozata
Települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás igényléséről
A Képviselő-testület:
1./ a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásra kiírt 2015.évi belügyminiszteri pályázat szerinti támogatás igénylését
határozta el.
2./ Az önkormányzat az 1./pont szerint 1518q barnakőszenet igényel.
3./ A támogatás igénybevétele céljából a támogatáson felül 500 Ft/q + ÁFA, összesen
963930.-Ft önerőt biztosít.
4./ A szociális célú barnakőszénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
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5./ Felhatalmazza a polgármestert támogatási igénybenyújtásra, valamennyi kapcsolódó
dokumentum aláírására, nyertes támogatási igény esetén a tüzelőanyag megvásárlására.
Nyírbogdány, 2015. szeptember 24.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Előterjesztés községi köztemető bejáratainak aszfalt burkolattal történő
kiépítéséhez
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 bizottság megtárgyalta és a drágább ajánlatot a KE-VÍZ 21 Zrt. ajánlatát
fogadta el és ezt az ajánlatot javasolja elfogadásra a képviselő-testület felé is.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
99/2015. (IX. 24.) határozata
A községi köztemető bejáratainak aszfalt burkolattal történő kiépítéséhez
A Képviselő-Testület:
1./ A községi köztemető bejáratainak aszfalt burkolattal történő kiépítéséhez az „KE-VÍZ 21”
Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.)
Nagyhalász-Homoktanya aszfaltkeverő üzemből legfeljebb 12 tonna AC 11 kopó 50/70 típusú
aszfalt megvásárlását határozta el.
a.)Az 1./ pontban foglalt aszfalt ára: 24.092.-ft/tonna+ÁFA, 30.597.-ft/tonna
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2./ Tudomásul veszi, hogy az aszfalt elszállítására az aszfaltkeverő üzeméből az
önkormányzat saját teherszállító gépjárművével kerül sor.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármester az 1./ pontban foglalt mennyiségű,
minőségű és árú aszfalt megrendelésére, beszerzésére és a teljes leszállított mennyiség
vételárának kifizetésére.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Határidő: 2015. október 22.
Nyírbogdány, 2015. szeptember 24.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés
viziközmű
fejlesztéssel
kötelezettségekről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

kapcsolatos

tervezési

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 bizottság a viziközmű fejlesztés kapcsolatos napirendet megtárgyalta és az előterjesztés
szerint elfogadta 5 igen egyhangú szavazattal és a képviselő-testület felé is elfogadásra
javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
100/2015. (IX. 18.) határozata
Vizíközmű fejlesztéssel kapcsolatos tervezési kötelezettségekről
A Képviselő-Testület:
1./ A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó
egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt Gördülő Fejlesztési Terv 2016-2030
évekre szóló tervezetét megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért.
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2./ Megbízza a a NYÍRSÉGVÍZ ZRT-t, hogy az ellátásért felelős
részére előírt
kötelezettségeket a jogszabály által meghatározott határidőben teljesítse.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármester, hogy a
a.) Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban önkormányzat részére előírt kötelezettségeket
teljesítésére érdekében a NYÍRSÉGVÍZ ZRT-t hatalmazza fel.
b.) A viziközmű felújítási és pótlási terv elfogadásáról szóló nyilatkozat aláírására
c.) A beruházási feladatok tervezéséről szóló nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Nyírbogdány, 2015. szeptember 24.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (9. tsp.):
Előterjesztés eszköz adás-vételi keretszerződés megkötéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság megtárgyalta a napirendet és a keretszerződés megkötését 5 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
101/2015. (IX. 18.) határozata
Eszköz adás-vételi keretszerződés megkötéséről
A Képviselő-Testület:
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1./ A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű ZRT-vel (Nyíregyháza, Tó
u. 5.) rendszer független viziközmű elemek értékesítése tárgyában eszköz adás-vételi
keretszerződés megkötését határozta el.
2/ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármester, az eszköz adás-vételi keretszerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Nyírbogdány, 2015. szeptember 24.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (10. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány, Dózsa György
önkormányzati ingatlan értékesítéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

u.

21.

szám

alatti

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 bizottság megtárgyalta a napirendet és egyetért az előterjesztésben foglaltakkal,
értékeltessük föl az ingatlant és a szakértői vélemény megismerése után a soron következő
testületi ülésen a hasznosítását illetően döntünk.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
102/2015. (IX. 24.) határozata
Nyírbogdány, Dózsa György u. 21. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről
A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdány Község Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, 4511. Nyírbogdány,
Dózsa György u. 21. szám alatti 685. hrsz-ú, 1019 m2 területű, kivett lakóház, udvar művelési
ágú ingatlan értékesítésének szükségességét vizsgálja.
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2./ Az ingatlan műszaki állapotának és vételárának meghatározására előzetesen ingatlan
szakértő véleményének megismerését tartja szükségesnek.
3./ A 2./ pontban foglalt szakértői vélemény megismerése után, a soron következő testületi
ülésen dönt az ingatlan értékesítéséről.
4./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a szükséges szakértői vélemény
megrendelésére és a szakértői vélemény díjának megfizetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 22.
Nyírbogdány, 2015. szeptember 24.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (11. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány, Fő u. 1/a szám alatti ingatlan megvásárlására
tett ajánlatról
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 bizottság a napirendet megtárgyalta. A kisajátítási eljárás folyamatban van. A tulajdonosok
jogi képviselője 15 Mo forintos vételár valamint a költözéssel járó költségek és a vásárolni
kívánt ingatlan vagy ingatlanok tulajdonszerzéssel járó összes költség átvállalását kérte
beadványában. A bizottság a Nyírbogdány, Fő u. 1/a szám alatti ingatlan megvásárlására tett
ajánlatot nem fogadta el és a képviselő-testületnek sem javasolja elfogadásra.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
103/2015. (IX. 24.) határozata
Nyírbogdány, Fő u. 1/a szám alatti ingatlan megvásárlására tett ajánlatról
A Képviselő-Testület:
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A Nyírbogdány, Fő u. 1/a szám alatti ingatlan megvásárlására a tulajdonosok jogi képviselője
által tett ajánlatot nem fogadja el.
Nyírbogdány, 2015. szeptember 24.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (12. tsp.):
Előterjesztés a temető rendjéről és a temetkezésről szóló 6/2015.(III.30.)
rendelet módosításáról.
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság megtárgyalta a napirendet. A Temető rendelet módosítására tett javaslat kitért
arra, hogy a temető hátsó kapuja folyamatosan legyen nyitva és a behajtási díjra vonatkozó
javaslatot is tartalmazott, miszerint csak egyszer keljen fizetni behajtási díjat.
A bizottság a képviselői indítványt elfogadta és a képviselő - testület felé is elfogadásra
javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
14/2015. (IX. 24.) rendelet
A temető rendjéről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról szóló 8/2015. (IV.16.)
rendelete módosításáról
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdése, a 40.§ és 41.§ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva – a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében meghatározott
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feladatkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének a kikérésével - a
következőket rendeli el:
1.§
a 2. számú mellékletet az alábbiak szerint módosítja:
Temetkezésért fizetendő térítési díjak:
2/a. a temetőbe való behajtási díj a temetőben munkát végző vállalkozók részére 5.000.- ft.
mely összeget egy adott sírkőn végzett munkavégzésre egyszeri alkalommal fizetendő, a
sírkőn végzett munka befejezéséig.
A vállalkozó a megrendelőtől kapott nyilatkozattal igazolja, az adott sírövön végzett munkára
való jogosultságát.
2.§.
A rendelt 2015. szeptember 24-én lép hatályba.
Nyírbogdány, 2015. szeptember 24.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (13. tsp.):
Előterjesztés KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú. „ Középületek kiemelt
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című kiemelt projekt pályázattal
kapcsolatos tájékoztatásról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Képviselői indítvány érkezett Jegyző úr részére, hogy a középületek kiemelt jelentőségű
energetikai fejlesztése című KEOP-os pályázat pillanatnyi helyzetével kapcsolatban
tájékoztassa a testületet. A bizottság a tájékoztatással elfogadta és a képviselő-testület felé is
elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet:
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
104/2015. (IX. 24.) határozata
KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú. „ Középületek kiemelt
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című kiemelt projektre pályázattal kapcsolatos
tájékoztatásról
A Képviselő-Testület:
A KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú. „ Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése” című kiemelt projektre pályázattal kapcsolatos tájékoztatást elfogadta.
Nyírbogdány, 2015. szeptember 24.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (14. tsp.):
Egyebek
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Tiszabogdány testvértelepülésünk anyagi támogatást kér az ott élő gyermekek
táboroztatásához. Aranyosapátiban felújításra került egy ifjúsági szálló, ahol a szállás
megoldott lenne a gyermekek és kísérőjük számára. Az ellátáshoz fogadnának el némi anyagi
támogatást.
Az önkormányzat is nyújthat támogatást, de az általunk beadott 5.000.-ft.-ból is adhatunk erre
a célra. Kéri a testületet, hogy mondják el véleményüket, javaslatukat.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Az ott élő gyerekeknek nem sok lehetőségük van tárborozásra, kirándulásra. Úgy tudja, hogy
az ifjúsági szálláshelyre 24 fő érkezne és az ellátásukra szeretnék fordítani a kapott
támogatást. A különböző programokat megszervezik nekik. Szeretnék, ha minél több
alkalommal tudnának ide jönni, így fönnmaradhatna a magyar nyelv ismerete beszéde. Az
anyagi támogatást javasolja a testületnek.
Lisovszki Tamás:
Mi lenne, ha a mi vendégházunkban szállnának meg. Mi is föl tudjuk a szálláshelyünket
ajánlani ilyen célra, nincs ez ellene a dolog ellen.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Ez már most a hónap végén lenne.
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Terdik Tibor:
Mennyivel kellene támogatni?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Javasolja, hogy az összegyűjtött egy havi 5.00.-ft-os támogatást adjuk oda.
Lisovszki Tamás:
Az Őszikék Nyugdíjas egyesületnek is oda kell adni a támogatást és a táboroztatáshoz is
jónak tartja ha egy havi támogatással hozzájárulunk a gyerekek ellátásához.
Szitár Emese:
Nagyon kellemetlenül érezte magát a szüreti bálon. Az önkormányzat által fölajánlott
nyeremény véleménye szerint használt volt. Nem messze ült azoktól akik megnyerték és
közelről látta is ezt a tárgynyereményt.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ezt a fölvetést kikéri magának. Azért, hogy a doboz nem volt vadonat új a benne lévő
eszköznek nem lehetett semmi baja sem az nem volt használva. Biztos abba, ha használt vagy
hibás termék lett volna, már itt lenne a gazdája aki megnyerte.
Terdik Tibor :
Ott volt mellette a garancialevél?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Igen benne volt.
Lisovszki Tamás:
A közbeszerzési szabályzat elkészítését ismét szorgalmazza.
Le kell írni, hogy mit és hogyan kell előkészíteni, nem egyértelműek a dokumentációk lehet,
hogy egyfajta szabályozással gördülékenyebben mennének a dolgok. Javasolja, hogy ami
ezekre a dolgokra vonatkozik foglaljuk keretbe. Van egyfajta kötelezettség ha van egy
szabályzat. Nem kell kifogásokat keresni, hogy ezért vagy azért nem fogadta el. Mindenki a
saját véleményét elvárását megfogalmazva írja le, hogy mit tartalmazzon a szabályzat és ezt
dolgozzuk össze. Véleménye szerint ebben az évben már nem, de a jövő évtől lehetne
alkalmazni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Két egyforma dolog nincs. Már eleve meg van határozva, hogyan kell a testület élé terjeszteni
az ügyeket, ezért véleménye szerint nincs semmi értelme sem a szabályzat megalkotásának.
Ő is hibásnak érzi magát, elsiklott azon dolog felett melyeket a testület felvetett, a
megállapodás tervezet nem jött ide, magára vállalja ezt a hibát. Még új ez a helyzet neki is
szoknia kell. A jövőben kifejezetten oda fog erre figyelmi.
Lisovszki Tamás:
Most is mindketten ugyanarról beszélünk mint ezek előtt, mindenki tudja, hogy kellene hogy
is kell csinálni, de a szabályzattól ódzkodunk. Kéri, hogy hozzunk egy elvi döntést ennek az
elkészítéséről.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Saját beruházásnál a sablon esetleg működhet, de egyébként nem sok értelmét látja.
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Több kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a közbeszerzéssel
kapcsolatos tervezet kidolgozását.
A képviselő-testület 4 igen 2 nem 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
105/2015. (IX. 24.) határozata
beszerzési eljárással kapcsolatos szabályozás készítéséről
A Képviselő-Testület:
A beszerzési eljárással kapcsolatos szabályozás készítését határozza el.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

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
2015. szeptember 24.

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 : 12 - 14
c.) H a t á r o z a t a i : 94 - 105

Tárgysorozat

1./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintőfontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolóról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
2./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.05.) rendelet módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
4./ Előterjesztés Nyírbogdány – Nyírbogdány, Gyártelep között kerékpárút engedélyes
terveinek elkészíttetésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
5./ Nyírbogdány Község hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló hirdetmény
nélküli közbeszerzési eljárás kiírásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
6./ Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás igényléséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
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7./ Előterjesztés községi köztemető bejáratainak aszfalt burkolattal történő kiépítéséhez
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
8./ Előterjesztés viziközmű fejlesztéssel kapcsolatos tervezési kötelezettségekről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
9./ Előterjesztés eszköz adás-vételi keretszerződés megkötéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
10./ Előterjesztés Nyírbogdány, Dózsa György u. 21. szám alatti önkormányzati ingatlan
értékesítéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
11./ Előterjesztés Nyírbogdány, Fő u. 1/a szám alatti ingatlan megvásárlására tett ajánlatról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
12./ Előterjesztés a temető rendjéről és a temetkezésről szóló 6/2015.(III.26.) rendelet
módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)
13./ Előterjesztés KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú. „ Középületek kiemelt
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című kiemelt projektre pályázat benyújtásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)
14./ Előterjesztés Fodor Józsefné települési támogatás fellebbezési ügyében
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
( szóbeli előterjesztés alapján )
15./Egyebek

Nyírbogdány, 2015. szeptember 30.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester
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