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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i
üléséről.
Jelen vannak:
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
Támba Borbála
Szitár Emese
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Terdik Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Fegyver Tamásné köztisztviselő
Jegyzőkönyvvezető:
Fegyver Tamásné köztisztviselő
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
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 5 fő jelen van.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül
javasolja felvételre a 10. napirendi pontban a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez valamint működési engedélyhez szükséges működési
dokumentumok elfogadásáról szóló előterjesztést.
Az előterjesztés megtárgyalását 10. napirendi pontként a testület 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül
javasolja felvételre a 11. napirendi pontban az elkerülő út árajánlatairól beérkezett határozatok
bekéréséről szóló előterjesztést.
Az előterjesztés megtárgyalását 11. napirendi pontként a testület 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
Buzák Zsolt képviselő:
Javasolja az alábbi napirendi pontok felvételét:
Előterjesztés az ügyvédi számlák kifizetésére
Előadó: Buzák Zsolt képviselő írásbeli előterjesztés alapján
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Ezt a pénzügyi bizottsági ülésen is kellett volna erről tárgyalunk, ezért ő nem javasolja ennek
a napirendi pontnak a felvételét.
Buzák Zsolt képviselő: Erről már a képviselő testület és a pénzügyi bizottság is hozott már
egy határozatot, tehát már van egy határozat, ami nem lett végrehajtva. Ez egy függőben lévő
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dolog, amit a polgármester úr nem hajlandó végrehajtani. Ez testületi hatáskör. A pénzügyi
bizottság már döntött arról, hogy ezt ki kell fizetni.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Kéri a képviselő testület tagjait, aki egyetért a napirendi pont felvételével az szavazzon:
A testület a napirendi pont megtárgyalását 4 igen és 2 nem szavazattal elfogadta.
Buzák Zsolt képviselő:
Javasolja az alábbi napirendi pontok felvételét a következő sorrendben: 2. napirendi pont
legyen az ügyvédi számlák kifizetése.
Továbbiakban javasolja a Béla-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft által készíttetett
Nyírbogdány Község Gyártelepi Ravatalozó épület nyugati oldalán épített harangláb fa tartó
oszlopának jótállásos garanciális munkák elvégzésére való előterjesztése.
Előadó: Buzák Zsolt képviselő írásbeli előterjesztés alapján
Javasolja ez a napirend 3. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Kéri a képviselő testület tagjait, aki kéri a 3. napirendi pont felvételét, az kézfelnyújtással
szavazzon:
A képviselő-testület napirendi pont megtárgyalását 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Szavazzunk a sorrendiségről. Buzák Zsolt képviselő úr javaslata alapján kéri, hogy ne a 12. és
13. napirendi pontban vegyük fel, hanem, 2.-nak illetve 3.-nak. Buzák Zsolt második
napirendnek javasolja az ügyvédi számlák kifizetéséről szóló előterjesztést.
Kéri a képviselő testület tagjait, aki ezzel egyetért, az szavazzon:
A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
A testület hívására a testületi ülésre megérkezett Szentpéteri Viktória a Művelődési ház és
könyvtár képviseletében tájékoztatja a testület tagjait az április 30-án megrendezésre kerülő
„Majális” lebonyolításával kapcsolatban, valamint a rendelkezésre álló pénzösszeg eddigi
felhasználásáról. Eddig 310.000, Ft került felhasználásra a testület által meghatározott
500.000,ft-os keretösszegből. A képviselő testület indítványozására felkérték Szentpéteri
Viktóriát, hogy a rendezvényen közreműködő fellépő művész(ek)re (együttes) keressen
lehetőséget.
Előadása után távozik a testületi ülésről.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét
érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri
beszámolóról
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
(írásbeli előterjesztés alapján)
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Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Kérdezi, van-e valakinek hozzászólása az 1. napirendi ponthoz.
Buzák Zsolt képviselő:
Igen, én szeretnék ehhez a ponthoz hozzászólni.
Nem tudom azt a napirendi pontot elfogadni, mert véleményem szerint olyan adatokat
tartalmaz, ami nem felel meg a valóságnak és egy polgármesteri beszámoló törekedjen a
pontosságra. Amíg ez nem történik meg, addig részemről ez nem elfogadható. Valamint nem
kellőképpen van előkészítve.
Szeretnék egy helyesbítést felolvasni.
Buzák Zsolt képviselő úr az írásban benyújtott írásos 2016. április 28-ai első napirendi
pontjában előterjesztett beszámolóját felolvassa, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Lisovszki Tamás képviselő:
Lisovszki Tamás képviselő úr a Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. április 28-i ülésre benyújtott polgármesteri beszámolóhoz az írásban benyújtott
feljegyzését, felolvassa, majd kéri a feljegyzés csatolását.
A feljegyzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szentpéteri Viktória megérkezik a testületi ülésre, majd tájékoztatja a testület tagjait, hogy a
Majálison, mint sztárvendég, kik tudnának szerepelni, illetve az együttesek milyen összegben
vállalják a fellépést. Előadása alapján az április 30-án megrendezésre kerülő Majálison
Roberto 110.000, Ft-ért vállalja a fellépést, ami Szentpéteri Viktória szerint egy kicsit sok,
vagy Sihell Ferry és Henna 180.000, ft-ért vállalja a fellépést.
Terdik Tibor képviselő:
Ez belefér?
Szentpéteri Viktória:
Igen. Mind a két együttes vállalná a fellépést.
El kívánta mondani, továbbá, hogy ha az 500.000, Ft megállapított keretösszeget esetlegesen
túllépnék, ami előre nem látható költség, akkor ez nem lesz probléma? A testület támogatja a
sztárvendég jelenlétét és Sihell Ferry és Hennát választják.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Én azt javaslom, illetve támogatom, hogy olyan együttes jöjjön, akit ismernek és szeretnek.
Az együttes már felhívja az embereket, hogy látogassanak fel a rendezvényre.
Szentpéteri Viktória:
És erre külön plakátot készítsünk?
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Minden képen tudjanak az emberek róla, hogy 14 órától fel fognak lépni.
Szentpéteri Viktória: Rendben van. Köszön, majd távozik a testületi ülésről.
Majd tovább folytatódik a testületi ülés.
Lisovszki Tamás képviselő:
Polgármester úr beszámolójához én is tennék egy pár észrevételt. A polgármesteri
beszámolóhoz az írásban benyújtott feljegyzését felolvassa. Elmondása alapján a képviselő
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testület Buzák Zsolt képviselőt bízta meg azzal, hogy nézze meg az út állapotát, és mondjon
véleményt, hogy mit és milyen módon lehet az utat helyreállítani. Buzák Zsolt képviselő
tájékoztatta a jegyző urat valamint a testület tagjait, amelyet a képviselő testület tudomásul is
vett.
Az, hogy az elkerülő úttal kapcsolatban semmi érdemi előrelépés nem történt, valóban
szomorú, de a képviselő fenti feladatát elvégezte.
Volt még egy dolog, ami a beszámolóban nem tetszett, az, hogy a polgármester leírta, hogy a
polgármester, mint polgármester el kellett, hogy járjon ebben az ügyben. Ez megdöbbentő, de
nem volt számomra érthető, hogy mi az, hogy polgármester, mint polgármesterként el kellett
járnom ebben az ügyben. Ez egy érdekes dolog volt számomra. Polgármester úr leírja, hogy
az ügy fontosságára való tekintettel rendkívüli testületi ülést hívott össze. A képviselő testület
Szervezeti és Működési Szabályzata kimondja, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívása
előtt telefonon egyeztetni kell az időpontot, annak fontosságára való tekintettel, hogy a
testületi tagok közül, minél többen vegyenek részt az ülésen.
A polgármester úr az SzMSz be nem tartásával, nem követi az előírásokat. Felhívtam
polgármester úr figyelmét, hogy az SzMSz-t próbálja betartani, és ha az a szándéka, hogy a
képviselő testületi ülés létrejöjjön, akkor egyeztessen a képviselő testület tagjaival az
időpontot illetően. Természetesen ezt figyelmen kívül hagyta polgármester úr, és ismét
összehívta a testületet előzetes egyeztetés és az SzMSz ismételt be nem tartásával egy
rendkívüli testületi ülést. Ezen a testületi ülésen nem vettem részt, de a tájékoztatóból
kiderült, hogy nem született érdemi döntés az elkerülő út, karbantartási munkálataival
kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy helyeselni tudom, hogy Buzák Zsolt képviselő úr
ragaszkodott ahhoz, hogy egy részletes költségvetést láthassunk. Mint önkormányzati
képviselő nem csak hogy lehetőség, hanem kötelességünk is, ezt elvárjuk.
Azt pedig elfogadhatatlannak tartom, hogy egy vállalkozó úgy ad ki egy árajánlatot, hogy az
nem tartalmazza részletesen azokat az adatokat, amelyeket kellene tartalmaznia egy
árajánlatnak. Az is elfogadhatatlan, hogy ezt egy polgármester nem is igényli.
Azzal egyetértek a polgármester úrral, hogy sajnálatos módon két hónapon belül semmi
előrelépés nem történt az elkerülő út felújításával kapcsolatban, viszont elfogadhatatlannak
tartom azt, hogy a saját felelősségét, ami ebben az ügyben van, megpróbálja a képviselő
testületre, vagy egyes képviselőkre hárítani. Nyilván ezeket a kérdéseket személyesen
szerettem volna feltenni a polgármester úrnak, de majd legközelebb. Ennyit szerettem volna
elmondani. És kérem, hogy az írásban benyújtott feljegyzésemet csatolják a jegyzőkönyvhöz.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Valakinek van e még ezzel a napirendi ponttal valami kérdése, észrevétele, hozzászólása?
Lisovszki Tamás képviselő:
Nekem még lenne egy észrevételem. Az önkormányzat által megvásárolt Kőrösi Csoma
Sándor utca 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatban. Az ingatlant végül is, hogy vásároltunk
mi meg. Úgy, hogy a bútorzat benne maradt, vagy úgy, hogy nem?
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: Én azt nem tudom.
Terdik Tibor képviselő: Én úgy tudom, hogy a bútorokat nem vásároltuk meg, az külön
adják, és akkor arról beszéltünk, hogy lehet belőle venni, mint magánemberként. A bútorok
azok biztos, hogy nem kellettek.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: Én úgy tudom, hogy valamennyit vittek el belőle,
mert amiatt lett később kifizetve, hogy kérték a tulajdonosok, hogy egy hetet kérnek arra,
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hogy had pakolják ki a bútorokat belőle. Hogy maradt-e bent valami vagy nem azt nem
tudom.
Terdik Tibor képviselő: Megtekintheti a testület a következő testületi ülésén, hogy lássuk mi
maradt, vagy mi nem. Láthatjuk milyen állapotban volt, milyen dolgokkal vettük meg, mert
nem hiszem, hogy például a gázkazán hiányozna belőle.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: Azért a kazán nem bútor, azt csak nem vitték el.
Lisovszki Tamás képviselő: Most meg kell nézni nyílván, megnézhetjük mi is. Csak megint
az a kérdésem, hogy amikor ezt a szerződést aláírtuk, akkor ebben a szerződésben mi volt
benne? Mert ezt mi nem láttuk. Azért az, hogy mi szerepel ebben a szerződésben az megint
egy másik történet. Nyilván ezt az adásvételi szerződést megtekinthetjük a polgármesteri
hivatalban. Amikor egy ilyen szerződést aláírunk, akkor lehet, hogy elsiklott a képviselő
testület egy ilyen dolog felett, hogy most bútorral, vagy a nélkül lett megvásárolva. A
polgármester, amikor azt a szerződést aláírta, benne nem merült föl az a kérdés, hogy most
bútorral, vagy a-nélkül?
Terdik Tibor képviselő: Amikor megnéztük az ingatlant, akkor arról volt szó, hogy bútor
nélkül vesszük meg, nekünk nem kellenek a bútorok.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: Igen.
Lisovszki Tamás képviselő: Arra nem emlékszem, hogy az hogy a bútorok kellenek vagy
hogy milyen bútorok nem kellenek, azokat nem mondtuk ki soha egyértelműen, hogy nem
kellenek a bútorok. Én nem tudom, vagy legalábbis nem emlékszem rá. Az hogy nem
kellenek a francia ágyak, azt el tudom fogadni, vagy a ruhás szekrények, az épületben nem
maradt semmi sem.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: Gondolom a konyhaszekrény ott maradt! Az
beépített dolog, azt csak nem vitték el.
Lisovszki Tamás képviselő: A konyhaszekrény azért az egy fontos dolog. Azért ha kell egy
teát főzni, vagy bármit, azért még mindig nem tudom mi lesz a funkciója ennek az épületnek.
Azért ezek fontos kérdések.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: Igen, mert amikor az adásvételről döntöttünk, akkor
ez így konkrétan nem merült fel, csak annyi, hogy ezt megvesszük, de hogy ez tartalmazza- e
a bútort, azt nem tudom.
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.
Támba Borbála képviselő: A következő testületi ülés előtt vagy után le kell menni és meg
kell nézni.
Terdik Tibor képviselő és Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: Én javaslom minden féle
képen, hogy menjünk le, és nézzük meg. Az alapvető dolgoknak most ott kellett, hogy
maradjanak.
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Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester: Ezek a dolgok hozzá tartoznak egy házhoz. Ez
senkiben fel nem merül, hogy kazánt, vagy a függönyt elvigye, az hozzá tartozik.
Kéri, hogy aki az 1. napirendi pontban lévő polgármesteri beszámolót elfogadja, az
kézfelnyújtással szavazzon.
A beszámolót 2 igen és 4 nem szavazattal nem fogadta el.
Kérdés hozzászólás nem volt az alpolgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 2 igen és 4 nem szavazattal nem fogadta el a polgármester beszámolóját
és a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
43/2016.(IV. 28.) határozata
A lejárt határidejű határozatok végrehatásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolóról.
A képviselő-testület:
Nyírbogdány Község Képviselő-testülete nem fogadta el a lejárt határidejű határozatok
végrehatásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét
érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló Balogh Tibor Zoltán polgármesteri
beszámolóját.
Nyírbogdány, 2016. április 28.

Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés az 1. számú Ügyvédi iroda három darab lejárt fizetési
határidejű számlájának azonnali kifizetéséről.
Előadó: Buzák Zsolt képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Ezzel kapcsolatosan van e valakinek kérdése, hozzászólása?
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Terdik Tibor képviselő:
Annyit kívánok ehhez hozzászólni, hogy a polgármesterek jogállásáról van egy olyan törvény,
amiben le van írva, hogy rájuk mi vonatkozik, és az is le van írva, hogy a képviselő testület,
mint munkáltató kötelezheti a polgármestert. Amik abban le vannak írva, illetve mi azokat
azok figyelembe vételével számolnunk kell.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Igen, tehát azokat nem ismerjük azokat az okokat, hogy ő miért nem fizette ki. Erről igazából
ő tudna választ adni.
Szitár Emese képviselő:
Kérdeztük tőle, de nem is válaszolt.
Buzák Zsolt képviselő:
Azért mert csak. Ez volt a válasz. Bontsuk már kétfelé ezt a dolgot. Van ebben a
beszámolóban egy olyan táblázat, amiket én kértem a polgármester úrtól. Kifizetetlen
számlák, szolgáltatók részére fizetendő díjak stb. Ebben a táblázatban benn vannak az
ügyvédi számlák, amelyek közül egyik tavalyi, a másik kettő januári fizetési határidejű.
Igazából nincs ezeknek pénzügy oka, hogy ezeket ne lehetne kifizetni. Tehát az, hogy
polgármester úr ezeket önkényesen visszatartja, mert az ő kénye kedve úgy kívánja
akármilyen magyarázattal, az egyfajta dolog, az-az ő problémája. Azért majd adott esetben ő
fog felelni. De azt gondolom, hogy az önkormányzatot elég erősen érinti ez a dolog, mert itt
veregeti a vállát, hogy a jaj de ilyen jól, olyan jól áll az önkormányzat. Van pénz stb. és olyan
lejárt számlák nincsenek kifizetve, amelyeket szándékosan vissza tart. Jelen pillanatban az
most másodlagos, hogy miért. Maga az a dolog, hogy vannak kifizetetlen számlák és a három
darab számla mindig a végére van téve. Hogyha esetleg majd az ügyvéd kérni fogja, és erre
majd kérni fogja a kamatot, akkor az majd kinek lesz elszámolva? Mert jogosan kérheti majd
az ügyvéd, azért erre figyeljünk. Azért az ügyvéd ezzel kapcsolatban akár mit is benyújthat az
önkormányzat ellen. És ha ezek a számlák nem lesznek kifizetve, ki tudja mennyi kamat lesz
rajta ezeken a számlákon. Lehet annyi, mint amennyiben valójában számla került. Ezt azért ki
kelessz fizetni az önkormányzatnak ezeket a számlákat. Ez mind idő kérdése.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Azért lett volna jó, ha a jegyző úr is itt lett volna, mert ő ebben tudott volna segíteni, azt lenne
jó tudni, hogy ennek milyen jogi háttere van-e, hogy a polgármester ezt, hogy tarthatja vissza,
mire alapozva, hogy nem engedi a kifizetéseket. Erre ő tudna választ adni.
Buzák Zsolt képviselő:
Ezt csak azért mondom, hogy a képviselő testület legyen ezzel tisztában, lehet ezzel
szórakozni, de akkor is a polgármester a képviselő testület határozott álláspontja többségi
szavazattal azt döntötte, hogy ezt ki kell fizetni, sőt már ki kellett volna fizetni, ezért valaki
felelni fog. Ezért valaki kamatokat fog kérni, valamilyen retorziót fognak az önkormányzat
ellen tenni, azért majd ki lesz a felelős? Előbb utóbb ezért fizetni kelessz keményen.
Lisovszki Tamás képviselő:
A ki nem fizetett számlatartozás miatt végrehatást is kezdeményezhetnek.
Buzák Zsolt képviselő:
Ez így igaz. Én az önkormányzat ellen nem fogok beszélni.
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Terdik Tibor képviselő:
Ha ennek az ügynek például nem az a kimenetele, hogy tegyük fel, az ügyvéd megnyeri a pert
és a polgármesternek fizetnie kell az önkormányzatnak, hanem, az a vége, hogy elbukjuk a
pert, és az önkormányzatnak tegyük fel polgári peres kártérítéssel él, akkor mi van, akkor kit
ér kár. Akkor ha az önkormányzatot éri kár, akkor ezt ki fogja kifizetni, vagy erre milyen
képviselő testületi határozatot fogunk hozni. Én is csak gondolkodom, mint ahogy te is. M
van akkor, ha ez már régen nem követelhető?
Lisovszki Tamás képviselő:
Az majd kiderül.
Terdik Tibor képviselő:
Azért mondom, hogy sok itt a mi van-ha? Ahogy egyébként én most is azt mondom, erről az
egész témáról, hogy mindig is ez volt a véleményem és ezután is ez lesz, hogy kell ez
nekünk? Csak azért, hogy megmutassuk, hogy ezt most mi megcsináljuk, megtegyük, kell ez
nekünk? Ér ez annyit?
Lisovszki Tamás képviselő:
Rossz oldalon ülsz.
Terdik Tibor képviselő:
Itt van az a pont Tamás, amit te mondasz hogy rossz oldalon ülsz. Oldalakra van bontva ez az
egész dolog. Vagy azért van oldalakra bontva, mert egyesek oldalakra bontják, vagy azért
mert valaki meggyőződésből azt mondja, hogy lehet, hogy nem kell ezt csinálni. A másik
dolog pedig az, és ezzel nem személyeskedni akarok, hogy ameddig voltak olyan testületi
ülések a múltban ahol például a többség, ahogyan most is, és a benne szereplő kisebbség még
a testületi ülésre sem volt hajlandó eljönni, több alkalommal nem volt hajlandó megjelenni a
testületi üléseken, és teljesen mindegy hogy kisebbségben voltunk vagy többségben, soha nem
szerkesztett beadványokat. Soha nem írt megjegyzéseket, hozzászólásokat. Most pedig ezek
folyamatosan vannak. Én általában minden testületi ülésen itt vagyok, nagy ritkán, ha nem,
akkor is elmegyek, ha egyet értek, ha nem. Csak ami a lényeg, hogy megéri mindig harcban
állni és bizalmatlankodni?
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, hogy polgármester urat kötelezzük az ügyvédi
számlák kifizetésére, az kézfeltartással szavazzon:
A képviselő-testület 4 igen és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
44/2016.(IV. 28.) határozata
Az 1. számú Ügyvédi iroda három darab lejárt fizetési határidejű számlájának azonnali
kifizetéséről
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A képviselő testület:
Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogkör
gyakorlója kötelezi Balogh Tibor Zoltán polgármestert, az 1. számú Ügyvédi Iroda három
darab lejárt fizetési határidejű számlájának kifizetésére, azonnali hatállyal, 2016. április 29-ei
határidővel.
felelős: polgármester
határidő: 2016. április 29.
Nyírbogdány, 2016. április 28.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő

Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés a Gyártelepi ravatalozónál épített harangláb garanciális,
javítási munkálatok elvégzésének kéréséről
Előadó: Buzák Zsolt képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
Buzák Zsolt képviselő:
Jegyző úrnak akkor sem mondta senki, hogy milyen problémák vannak.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Ott voltunk mindnyájan az átadásnál, akkor ott meg is lett beszélve, hogy ezt meg kell
csinálni. Ezt azóta sem csinálták meg, éppen ezért ez időszerű.
Buzák Zsolt képviselő:
Minden évben elmondom, hogy legalább kétszer, háromszor, és mindig azt mondják, hogy
most azért nem csináljuk, mert fagyni fog, most azért nem le vagyunk maradva a másik
munkában, most sok a munka. Tehát éveken keresztül erről már többször szóvá tettem, hogy
meg van süllyedve, rossz, stb. Lejárt a garancia idő, erre mit mond polgármester úr, majd a
közmunkások megcsinálják. Ezt így kell csinálni? Csak egy kiegészítés a haranglábhoz, hogy
Szomorúan veszem tudomásul, vagy inkább nem is veszem tudomásul, hogy ezek a
munkálatok még azóta sem kerültek kijavításra. A kijavításokkal kapcsolatban polgármester
úrnak mi volt a válasza, az a hiba, hogy a harangozó rosszul harangozik. Tehát az a baj, hogy
a harangozó nem megfelelő ütemben húzza a harangot.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Már akkor az átadáskor láttuk, hogy inog, nem jó, nem volt stabilan megcsinálva már.
Lisovszki Tamás képviselő:
Erre jó az, hogy minden építkezésünkkor a műszaki ellenőrt, aki a mi képviselőnk lenne, a
vállalkozó hozza ide. Erről ennyit. Itt nincs miről beszélni. Ez erről szól, hogy ha jön egy
vállalkozó, az hozza a saját műszaki szakemberét. Ennek a személynek a mi érdekeinket
kellene hogy képviselje, de hogy nem a település és a mi érdekeinket képviseli az is biztos.
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Buzák Zsolt képviselő:
A másik dolog az, hogy el kell dönteni, az ilyen kifejezések után, hogy valaki a település
érdekeit képviseli, már pedig úgy gondolom. hogy akik itt ülünk azok is, akik nincsenek jelen,
annak is el kell döntenie, hogy most hová tartozunk. A település érdekeit képviselem, vagy a
vállalkozó érdekeit képviselem. Mert amikor olyan kijelentést teszünk, hogy amit lemondtam,
nem olyan kijelentést teszek amilyet tettem, hanem azt, hogy igen ismerjük a hibát, ki fogjuk
javítani és a vállalkozóval fel fogjuk venni a kapcsolatot. Nem az a megoldás, hogy a
harangozó rosszul húzza a harangot. Erre nem ez a megoldás.
Kívánom a képviselő testület figyelmét felhívni arra, hogy a jótállási munkák elkészítésének
határideje 2016. május 30-a.
Nekem megvan a aktuális szerződés másolati példánya és abban a jótállási időre vonatkozóan
azt írják, hogy amennyiben a vállalkozó a felszólítást követően 3 napon belül a munkálatokat
nem kezdi meg, a megrendelő a munkát más vállalkozóval elvégezteti. Azt a szerződést a
vállalkozó úgy írta alá, mint vállalkozó, és értelmeznie is úgy kell.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
A jótállási időn belül vagyunk még?
Buzák Zsolt képviselő:
Igen. A szerződésben benne van, hogy a vállalkozó az általa teljesített építési és szerelési
munkákat a teljes körű átadás-átvétel befejezésének napjától számított (2014. október) 3 éves
időtartamban teljesíti. És ezt kőkeményen meg kell követelni a vállalkozótól, akár egy
műszaki szakember segítségét is lehet kérni.
Emlékezzetek vissza, hogy mondtam én a visszatartási összeget, százalékot. Ne azt az
összeget tartsuk vissza, hanem a jótállási összeget. Ez nem került meghallgatásra akkor sem.
Mi van abban az esetben, ha időközben a vállalkozó becsődöl, vagy tönkremegy? Akkor
ezeket a munkálatokat ki fogja elvégezni?
Lisovszki Tamás képviselő:
Annyit szeretnék kérni, hogy ehhez a határozat javaslathoz annyit még tegyünk már hozzá,
hogy ennek a munkáknak az elvégzésének határideje 2016.május 30. napja, és kérjük a
polgármestert, hogy a vállalkozóval, azonnali hatállyal vegye fel a kapcsolatot.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Aki ezzel a kiegészítéssel egyetért az előterjesztésben egyet ért, az kérem, kézfelnyújtással
szavazzon:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
45/2016.(IV. 28.) határozata
a Gyártelepi ravatalozónál épített harangláb garanciális, javítási munkálatok elvégzésének
kéréséről
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A képviselő-testület:
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Béla-Bau Kft-vel 2014. augusztus
19-i keltezéssel megkötött vállalkozói szerződés 13. pontjában leírtak szerint él jótállási
jogával és kéri a vállalkozót, hogy a Gyártelepi Ravatalozónál épített harangláb javítási
munkáit a vállalkozói szerződés 2. pontjában foglaltaknak megfelelően I. osztályú
minőségben végezze el.
A jótállási munkák elkészítésének határideje: 2016. május 30. napja.
Felelős személy: Balogh Tibor Zoltán polgármester.
Nyírbogdány, 2016. április 28.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő

Szitár Emese képviselő távozik a testületi ülésről.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Szitár Emese képviselő távozása után megállapítom, hogy a testület továbbra is
határozatképes.
Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés a Nyírbogdány Község Önkormányzata karbantartói
álláshelyének meghirdetéséről.
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
(írásbeli előterjesztés alapján)
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzottakkal elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A szociális bizottság megtárgyalta és az ott elhangzottakkal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
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46/2016.(IV. 28.) határozata
Nyírbogdány Község Önkormányzata karbantartói álláshelyének meghirdetéséről.
A képviselő-testület:

Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Karbantartó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátja az önkormányzat és intézményei karbantartási feladatait, a település fenntartáshoz
kapcsolódó feladatokat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:






Középfokú képesítés, építőipari szakirányú képesítés (villanyszerelő, vagy lakatos,
vagy fűtés, vagy víz és gázszerelő ),
B kategóriás jogosítvány,
büntetlen előélet
magyar állampolgár
cselekvőképesség
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 karbantartói munkakörben eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






Önéletrajz
iskolai végzettséget igazoló iratok
Vezetői engedély másolata
a karbantartói munkakörben eltöltött gyakorlat igazolása
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. augusztus 9. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Tibor Zoltán nyújt, a 06-43532-423 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete címére történő megküldésével (4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 1655/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó.
 Személyesen: , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirbogdany.hu honlapon
szerezhet.

Nyírbogdány, 2016. április 28.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő

Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés a 4511 Nyírbogdány, Fő utca 4. szám alatti jegyzői
szolgálati lakás felújításáról.
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(írásbeli előterjesztés lapján)
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Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A pénzügyi bizottság megtárgyalta és ott elhangzottakkal együtt, és azok kiegészítésével
elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Ebben az előterjesztésben két pontban történt a szavazás.
Első körben szavazzunk arról, hogy aki ezt a felújítást támogatja.
Aki egyetért a felújítással, kérem kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
47/2016.(IV. 28.) határozata
4511 Nyírbogdány, Fő utca 4. szám alatti szolgálati lakás felújításáról
A képviselő-testület:
Az önkormányzat tulajdonában lévő 4511 Nyírbogdány, Fő utca 4. szám alatti jegyzői
szolgálati lakás tulajdonost terhelő, időszerű karbantartását, felújítását határozza el.
Nyírbogdány, 2016. április 28.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő

Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
A napirenddel kapcsolatban a második körben szavazzunk arról, hogy a felújításhoz
szükséges szakértői vélemény elkészítése, valamint a karbantartási és felújítási munkálatok
elvégzéséről és a felújítás költségéről szóló árajánlat bekérése. Aki javaslatot is tesz arra,
hogy milyen munkálatokat kell elvégezni, illetve beárazatlan árajánlatot is csatol mellé.
Aki egyetért a felújítással, kérem kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
48/2016.(IV. 28.) határozata
4511 Nyírbogdány, Fő utca 4. szám alatti szolgálati lakás felújításáról
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A képviselő-testület:
A felújításhoz szükséges szakértői vélemény elkészítése, az elkészített szakértői vélemény
alapján, a soron következő testületi ülésen sönt a karbantartási, felújítási munkálatok
elvégzéséről és a felújítás költségeiről.
A szakértői vélemény és költségvetés elkészítésével megbízza Kukucska László
szakértőt/vállalkozót, egyben felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a vélemény és
költségvetés elkészítésével kapcsolatos megbízás aláírására.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2016. április 28.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő

Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Nemzetközi Művésztelep létrehozásának
támogatásáról.
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A pénzügyi bizottság megtárgyalta és ott elhangzottakkal együtt, és azok kiegészítésével
elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
A pénzügyi bizottság támogatja ennek a rendezvénynek a lebonyolítását, valamint ezek
költségeinek a támogatását. Valamint a szervezés, irányítás lebonyolításával B. Orosz Istvánt
bízza meg.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A szociális bizottság megtárgyalta, az ott elhangzottakkal elfogadásra javasolja a két
részletbeni szavazással együtt a képviselő-testületnek.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Ebben az előterjesztésben két pontban történt a szavazás.
Első körben szavazzunk arról, hogy aki támogatja, hogy ez a Művésztelep létrejöjjön, az
kérem, szavazzon.
Aki egyetért azzal, hogy a Művésztelep létre jöjjön, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
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Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
49/2016.(IV. 28.) határozata
Nyírbogdány Nemzetközi Művésztelep létrehozásának támogatásáról
A képviselő-testület:
1./ 2016. július 18-29. között Nyírbogdány Nemzetközi Művésztelep létrehozását támogatja.
2./ A Művésztelep megrendezését 706.000, Ft-al támogatja.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a támogatási összeg felhasználásáról.

Nyírbogdány, 2016. április 28.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő

Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
A napirenddel kapcsolatosan a második körben szavazzunk arról, hogy B. Orosz Istvánt
kérjük fel a tábor vezetésére.
Aki egyetért ezzel, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon, a képviselő-testület 5 igen
szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
50/2016.(IV. 28.) határozata
Nyírbogdány Nemzetközi Művésztelep tábor vezetőjének támogatásáról
A képviselő-testület:
B. Orosz Istvánt bízza meg a tábor vezetésével.
Nyírbogdány, 2016. április 28.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő
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Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Napirend (7. tsp.):
Bakó István Kemecsei lakos előterjesztése, a 4511 Nyírbogdány, Fő
utca 18. szám alatti ingatlan vételére történő felajánlásáról.
Tárgy: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ingatlan megvásárlását nem javasolja a képviselőtestületnek.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A szociális bizottság nem tárgyalta a lakóingatlan megvásárlását.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Nyírbogdány, Fő utca 18. szám alatti ingatlant ne vásárolja meg az
önkormányzat, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület 3 nem és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
51/2016.(IV. 28.) határozata
4511 Nyírbogdány, Fő utca 18. szám alatti ingatlan vételére történő felajánlásáról
A képviselő-testület:
Nem támogatja az ingatlan megvásárlását.
Nyírbogdány, 2016. április 28.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő

Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés mart aszfalt vásárlására tett ajánlat elbírálására.
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
(írásbeli előterjesztés alapján)
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Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A pénzügyi bizottság megtárgyalta és nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A szociális bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Aki azzal ért egyet, hogy ne vásároljuk meg ezt a mart aszfaltot, az kérem, kézfelnyújtással
szavazzon:
A képviselő-testület 3 nem és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
52/2016.(IV. 28.) határozata
Mart aszfalt vásárlása
A képviselő-testület:
Nem támogatja a mart aszfalt megvásárlását.
Nyírbogdány, 2016. április 28.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő

Napirend (9. tsp.):
Előterjesztés a „Kelet Népe” Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Bajcsy Zsilinszky Emlékbizottság kárelméről.
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
(írásbeli előterjesztés alapján)
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A szociális bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Aki azzal ért egyet, hogy anyagi támogatással nem támogatjuk ezt az emlékbizottságot az
kérem, kézfelnyújtással szavazzon:
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A képviselő-testület 5 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
53/2016.(IV. 28.) határozata
„Kelet Népe” Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bajcsy Zsilinszky Emlékbizottság
kérelméről
A képviselő-testület:
„Kelet Népe” Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bajcsy Zsilinszky Emlékbizottság
célkitűzéseivel egyetért, azonban anyagi támogatást nyújtani nem tud.
Nyírbogdány, 2016. április 28.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő

Napirend (10. tsp.):
Előterjesztés Balogh József 4511 Nyírbogdány, Kéki utca 34. szám
alatti lakos kérelméről.
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
(írásbeli előterjesztés alapján)
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A pénzügyi bizottság Balogh József 4511 Nyírbogdány, Kéki utca 34. szám alatti lakos
kárelmét a Nyírbogdány, Kéki utca 26. szám alatti ingatlan kerti részének használatát
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület
felhívja a kérelmező figyelmét arra, hogy a Kéki utca 26. szám alatt piactér kerül kialakításra.
A pályázat kedvező elbírálása esetén az önkormányzat a beruházásokat magvalósítja, és az ott
bevetett területért az önkormányzat felelősséggel nem tartozik, az a kérelmező kára lesz.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A szociális bizottság megtárgyalta és ugyan azokkal a kiegészítésekkel mint a pénzügyi
bizottság is, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Ebben az előterjesztésben is két pontban történt a szavazás.
Első körben szavazzunk arról, hogy aki támogatja, hogy a Nyírbogdány, Dózsa utca 21. szám
alatti ingatlanok kerti részének bérbeadásáról az előterjesztés alapján.
Aki egyetért azzal, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
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Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
54/2016.(IV. 28.) határozata
4511 Nyírbogdány, Dózsa utca 21. szám alatti ingatlan kerti részének bérbeadásáról.
A képviselő-testület:
Bérbe adja a Nyírbogdány Dózsa utca 21. szám alatti ingatlan kert részét Balogh József 4511
Nyírbogdány, Kéki utca 34. szám alatti lakos részére.
Nyírbogdány, 2016. április 28.

Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő

Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Második körben szavazzunk a kiegészítésekkel arról, hogy a Kéki utca 26/A. számú ingatlan
kerti részének bérbeadásáról azzal a kiegészítéssel, hogy a kérelmező tudomására hozzuk,
hogy erre a földterületre pályázat van kiírva. A pályázat kedvező elbírálása esetén az
önkormányzat a beruházást megvalósítja.
Aki egyetért ezzel, azt kérem, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
55/2016.(IV. 28.) határozata
4511 Nyírbogdány, Kéki utca 26/A. szám alatti ingatlan kerti részének bérbeadásáról.
A képviselő-testület:
1./Balogh József 4511 Nyírbogdány, Kéki utca 34. szám alatti lakos kérelmének helyt ad.
2./ Kérelmező részére az önkormányzat tulajdonában lévő Kéki utca 26/A. és a Dózsa utca 21.
szám alatti ingatlanok kerti részét, annak használatát mezőgazdasági termelés céljára
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térítésmentesen biztosítja, azzal, amennyiben a területek önkormányzati célra pályázati vagy
más célra történő használata szükséges a területen lévő mezőgazdasági terményben esett
károkért kártérítéssel az önkormányzat vagy megbízottja felé nem élhet.
Bérbe adja a Nyírbogdány Kéki utca 26/A. szám alatti ingatlan kert részét Balogh József 4511
Nyírbogdány, Kéki utca 34. szám alatti lakos részére, azzal a kiegészítéssel, hogy a kérelmező
tudomására adjuk, hogy erre a földterületre pályázat van kiírva. A pályázat kedvező elbírálása
esetén az önkormányzat a beruházást megvalósítja.
3./ Felkéri Balogh Tibor Zoltán polgármestert a területek használatára vonatkozó
megállapodás aláírására.
Nyírbogdány, 2016. április 28.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő

Napirend (11. tsp.):
Előterjesztés a 4511 Nyírbogdány, Fő utca 1/A. szám alatti ingatlan
megvásárlására tett vételi ajánlat visszavonásáról.
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
(írásbeli előterjesztés alapján)
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A szociális bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
56/2016.(IV. 28.) határozata
4511 Nyírbogdány, Fő utca 1/A. szám alatti ingatlan megvásárlására tett vételi ajánlat
visszavonásáról szóló 25/2015.(III.6.) határozat visszavonásáról.
A képviselő-testület:
4511 Nyírbogdány, Fő utca 1/A. szám alatti ingatlan megvásárlására tett vételi ajánlat
visszavonásáról szóló 25/2015. (III.6.) határozatát visszavonja.
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Nyírbogdány, 2016. április 28.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő

Napirend (12. tsp.):
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzéséhez valamint működési engedélyéhez szükséges
működési dokumentumok elfogadásáról.
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
(írásbeli előterjesztés alapján)
Terdik Tibor képviselő az ülésteremből eltávozott Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
megállapítja, hogy a testület ülése továbbra is határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 4 fő
jelen van.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A szociális bizottság megtárgyalta és a Szervezeti és Működési Szabályzatban lévő
módosításokkal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon:
A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
57/2016.(IV. 28.) határozata
A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez,
valamint működési engedélyéhez szükséges szakmai program elfogadására
A képviselő-testület:
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet alapján a
működési engedélyhez valamint a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges
engedélyes szakmai programját a határozat mellékleteként elfogadja.
Nyírbogdány, 2016. április 28.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő
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A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
58/2016.(IV. 28.) határozata
A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez,
valamint működési engedélyéhez szükséges szakmai program elfogadására
A képviselő-testület:
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet alapján a
működési engedélyhez valamint a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges
engedélyes szervezeti és működési szabályzatát a határozat mellékleteként az alábbi
módosításokkal elfogadja.
Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Általános
rendelkezésekben a szolgáltatás adatai bekezdésében a feladatellátást szolgáló vagyon az
alábbiak szerint került módosításra.
A feladatellátást szolgáló vagyon: A fenntartó vagyonául szolgál a Nyírbogdány 401 hrsz-ú
53 m2 belterületi felépítésű ingatlan. Külön vagyonleltárba tartott tárgyi eszközök az
önkormányzat tulajdonát képezik.
Nyírbogdány, 2016. április 28.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
59/2016.( IV.28. ) határozata
A Család - és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez
valamint működési engedélyéhez szükséges fenntartói nyilatkozathoz
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A Képviselő-testület:
1./Az engedélyes pontos neve: Család - és Gyermekjóléti Szolgálat
2./Az engedélyest 4511. Nyírbogdány, Fő u. 6. sz. alatt székhelyként kívánja működtetni.
3./A család-és gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában az ellátott családok száma: 24
Nyírbogdány, 2016. április 28.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő

Napirend (13. tsp.):
Előterjesztés elkerülő úttal kapcsolatos árajánlatok bekéréséről
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az árajánlatok bekérésért a
bizottsági ülésen megtárgyalt kiegészítésekkel a képviselő-testületnek.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Azt megbeszéltük, hogy 2016. Május 10-ei határidővel kéri a testület az árajánlatok bekérését,
illetve, hogy ha nem muszáj megvásárolni a táblákat, akkor azokat nem kérjük, és arra is
tegyenek árajánlatot.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2016.(IV.28.) határozata
Nyírbogdány Község Önkormányzata kezelésében lévő Nyírbogdány külterület
0158/8 hrsz-ú közút karbantartására vonatkozó árajánlat bekérése
A képviselő-testület:
Felkéri Szentpéteri Szabolcs jegyző urat az árajánlatok bekérésére.
Felelőse: Szentpéteri Szabolcs jegyző
Határideje: 2016.05.10. napja
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Nyírbogdány, 2016. április 28.
Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Fegyver Tamásné sk.
köztisztviselő

Napirend (14. tsp.):
Egyebek
Buzák Zsolt képviselő:
- A Nyírbogdány Fő utca 12. szám alatti ingatlan előtt van egy akna fedlap, amely
balesetveszélyes. Azt le kellene zárni valami rácsos megoldással, amíg valami baleset
nem törénik.
-

A lakosok közül többen jelezték, hogy a polgármesteri hivatal előtt a járda mellett
nagyon sok kocsi parkol, és ott nincs kijelölve parkolóhely. Aki a Kőrösi Csoma
Sándor utca felől szeretne rákanyarodni a Fő utcára, illetve a Kéki utca felé, számukra
nem belátható az útszakasz. Balesetveszélyes szintén, Kérem ennek az útszakasznak a
felülvizsgálatát, illetve hogy kihelyezhetnénk e kb.10-15 méteren a megállni tilos
táblát. Ezt a helyzetet hogyan tudnánk megszüntetni, hogy ott ne lehessen parkolni.

-

Az utcai közvilágítás elkészítése előtt készült-e hatástanulmány, vagy valamilyen
egyéb irat? Jó lenne, ha ezt a képviselő testület is megismerné ezt az iratot. Ha igen,
akkor kérem, hogy a hatástanulmányt és a szerződés másolatát a következő testületi
ülésre a jegyző úr küldje meg a testület részére.

-

A Nyírbogdányi benti ravatalozó körül meg van süllyedve minden. Ha lehetőség van
rá, akkor ezeket a kijavításokat közcélú foglalkoztatottakkal el lehetne végeztetni.

-

Fontosnak tartom továbbá a Civil szervezetek támogatását, valamint a helyi tűzoltó
egyesület támogatását, mert nagyon kevés a rendelkezésre álló eszközök.

-

Az iskola előtti zebra újrafestését kezdeményezem. A munkák elvégzését 2016. május
végéig legyen szíves a polgármester úr felvenni az illetékes szervekkel a kapcsolatot,
és a munkálatokat végeztesse el. Nagyon fontos, hogy a zebra nappal és este is jó
látható legyen, a balesetek elkerülése végett. Itt kívánom megjegyezni, hogy a Fő utca
12. szám alatt lévő akna fedlap helyreállításának a munkálatait is május végéig
végezzék el.

-

A Fő utcán lévő Fókusz áruház raktárparkolója a Petőfi utcára esik. Mivel ide nem
személyi autóval jönnek a beszállítók, hanem nagyobb kamionokkal, teherautókkal,
kérem, hogy a bolt számára a beszállítók, az udvart használják és ne a Sion bejáratánál
lévő parkolót. A Sion Idősek Otthonának is van kijelölt parkolóhelye, meg kell kérni
az otthonba látogatókat, hogy az udvaron kijelölt parkolót használják, és ne a
közterületet. Mivel nagyon sok iskolás jár haza gyalog, és részükre nincs külön
gyalogos forgalomra kialakított gyalogút, kérem a bolt tulajdonosának felhívását, hogy
a beszállítók ne a Petőfi utcafront szerinti hátsó ajtónál pakolják le a boltba szánt
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termékeket. Azért van az udvar, mert ott senkit nem zavar, és kevésbé baleset
veszélyes, ha oda be fog tolatni.
-

A Petőfi utca és a Szabadság utca kereszteződéséhez ki kellene helyezni egy körtükröt
az autósok számára. Ez a kanyar nagyon balesetveszélyes. Keskeny az utcafront,
nincsen a gyalogosoknak járda, autók, biciklisek és gyalogosok is közlekednek rajta.
Ha az autós előz egy gyalogost vagy biciklist, akkor nagyon nehezen látja be a
kanyart. Kérem ennek a felülvizsgálatát, hogyan lehetne oda tükröt állítatni.

-

Átgondolandó a Petőfi utca –Szabadság utca részen egy gyalogos részére kialakított
járda szakasz. A Aipo idősek otthonától a temető Vasvári Pál utca sarkáig. Ezzel a
gyalogosok is nagyobb biztonságban éreznék magukat, és csökkenne a balesetveszély
lehetősége.

-

Ady köz vízelvezetésének helyreállítása. Egy vascső kiáll ezen az útszakaszon, ezt le
kellene vágatni. Nem nagy munka, csak egy flexel le kell vágni a csövet. Határideje
május vége.

-

Piactér kialakítása. A lakosok többen is kérdezték, hogy a piac mikor lesz kész.

-

Konzorciumi szerződés aláírásra került-e?

-

A falusi rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatás hiánya a testület felé. Szentpéteri
Viktórián kívül semmilyen tájékoztatást nem kap a testület.

Hajzerné Oláh Ildik alpolgármester:
- A polgármester úr tájékoztatott azzal kapcsolatban, hogy májusban lesz a gyártelepi
nyugdíjas clubnak a szokásos évi rendezvénye. Kérésem az lenne, hogy a szokásos
módon támogatjuk-e a clubbot? A következő testületi ülésen úgyis is beszélünk róla.
Lisovszki Tamás képviselő:
- Még arra lettem volna kíváncsi, hogy mi okból nem tudott polgármester úr és jegyző
úr a testületi ülésen megjelenni.
Hajzerné Oláh Ildik alpolgármester:
- Bizonyára fognak bennünket tájékoztatni ezzel kapcsolatban, hogy mi oknál fogva
nem voltak jelen.

Több napirendi pont nem volt, az alpolgármester a képviselő-testület ülését bezárta.
k.m.f.t.
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Hajzerné Oláh Ildikó
alpolgármester

Fegyver Tamásné
köztisztviselő

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 28.

JEGYZŐK Ö YVE

a.) T á r g y s o r o z a t
b.) H a t á r o z a t a i : 43-60

Tárgysorozat

1./ Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről,
információkról szóló polgármesteri beszámolóról
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
2./ Előterjesztés az 1. számú Ügyvédi iroda három darab lejárt fizetési határidejű számlájának
azonnali kifizetéséről
Előadó: Buzák Zsolt képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Előterjesztés a Gyártelepi ravatalozónál épített harangláb garanciális, javítási munkálatok
elvégzésének kéréséről
Előadó: Buzák Zsolt képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)
4./ Előterjesztés a Nyírbogdány Község Önkormányzata karbantartói álláshelyének
meghirdetéséről.
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
(írásbeli előterjesztés alapján)
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5./ Előterjesztés a 4511 Nyírbogdány, Fő utca 4. szám alatti jegyzői szolgálati lakás
felújításáról.
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(írásbeli előterjesztés lapján)
6./ Előterjesztés Nyírbogdány Nemzetközi Művésztelep létrehozásának támogatásáról.
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
7./ Bakó István Kemecsei lakos előterjesztése, a 4511 Nyírbogdány, Fő utca 18. szám alatti
ingatlan vételére történő felajánlásáról.
Tárgy: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
8./ Előterjesztés mart aszfalt vásárlására tett ajánlat elbírálására
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
(írásbeli előterjesztés alapján)
9./ Előterjesztés a „Kelet Népe” Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bajcsy Zsilinszky
Emlékbizottság kárelméről.
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
10./ Előterjesztés Balogh József 4511 Nyírbogdány, Kéki utca 34. szám alatti lakos
kérelméről.
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
(írásbeli előterjesztés alapján)
11./ Előterjesztés a 4511 Nyírbogdány, Fő utca 1/A. szám alatti ingatlan megvásárlására tett
vételi ajánlat visszavonásáról.
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
(írásbeli előterjesztés alapján)
12./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzéséhez valamint működési engedélyéhez szükséges működési dokumentumok
elfogadásáról.
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
(írásbeli előterjesztés alapján)
13./ Előterjesztés elkerülő úttal kapcsolatos árajánlatok bekéréséről
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
14./ Egyebek

Nyírbogdány, 2016. április 28.
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Hajzerné Oláh Ildikó
alpolgármester

