Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2017. december 20-i
napján a Művelődési Ház tanácskozótermében (4511. Nyírbogdány, Fő u. 8.) megtartott
nyilvános üléséről készült
Jegyzőkönyve:
Határozata: 1 5 8 - 1 7 1 ( X I I . 2 0 ) s z . h a t á r o z a t o k
Rendelete: 16/2017. (XII.20.) sz. rendelete

TÁRGYSOROZAT
Nyilvános ülés:
1./ Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről, információkról
szóló polgármesteri beszámolóról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
2./ Előterjesztés a munka-és tűzvédelmi feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Előterjesztés közcélú közvilágítási használati megállapodás megkötéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés a november 30-i ülésre megküldésre került)
4./ Tájékoztatás a 2017. október 7-i falunap költségeiről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
5./ Előterjesztés szociális tüzelőanyag kérelmek elbírálásához saját erő megállapítására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
6./ Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2018. évi munkatervének
megalkotására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
7./ Tájékoztatás Buzák Zsolt képviselő a 2017. június hónapban kifizetett önkormányzati jutalmakkal
kapcsolatos kezdeményezésének tárgyában
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
8./ Előterjesztés Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor utca 60. szám nyilvántartásba vételéről
Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)
9./ Előterjesztés elektronikus ügyintézésről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)

10./ Előterjesztés a nyirbogdany.hu honlap arculati átalakításáról és karbantartásáról
Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)
11./ Előterjesztés „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk
bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra
kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
12./ Előterjesztés hétvégi és munkaszüneti napokon történő munkavégzés elrendelésének lehetőségéről
megbízási szerződés alapján
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
13./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvánnyal
kapcsolatos átmeneti szükséges döntésekről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

14./ Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásával kapcsolatos szerződés
módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
15./ Egyebek

Nyírbogdány, 2017. december 29.
Balogh Tibor Zoltán
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a Művelődési Ház
tanácskozótermében (4511. Nyírbogdány, Fő u. 8.) – 2017. december 20. napján du.
14.15 perckor megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Terdik Tibor
Támba Borbála
Lisovszki Tamás
Donkáné Szitár Emese
Buzák Zsolt képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Terdik- Kopják Bettina 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 6 fő jelen van. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Hajzerné Oláh Ildikó
alpolgármester asszony jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását, valamint további egy új
napirendi pont felvételét a 14. sorszám alatt és ezáltal az „Egyebek” pont pedig a 15.
sorszámra változzon. Kérdezet a napirendekkel kapcsolatos észrevétele, felvetése van-e
valakinek. Mivel senki nem jelentkezett, feltette szavazásra a meghívóban kiküldött napirendi
pontokat az általa tett módosításokkal. Kérte, hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan elfogadta a tárgysorozat szerinti napirendi pontok tárgyalását.
1.) Napirendi pont: Előterjesztés 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:
Az írásos beszámolóját kiegészített szóban, mely szerint a két ünnep közt leszek szabadságon
lesz.
Terdik Tibor: Két ünnep közötti hivatali munkavégzésről érdeklődött.
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző: Válaszában elmondta, hogy a szabadságolások ellenére, lesz
hivatali ügyintézés, ügyeleti jelleggel.

Buzák Zsolt: A ravatalozó megsüllyedt épületével kapcsolatosan érdeklődött annak további
sorsáról.
Balogh Tibor Zoltán polgármester: Kérte a javaslatát a testületi tagoknak a továbbiakban,
felvetette, hogy keressék meg a kivitelezőt, írjanak neki levelet, illetve talajmechanikai
vizsgálatot is lehetne kérni.
Buzák Zsolt: Javasolta, hogy kártérítési igénnyel lehetne élni a kivitelező felé és szakértői
véleményt kellene csináltatni, mert a statikusi vélemény bíróságra nem jó. Ha az
önkormányzat közjegyzőt keres meg, az mindent intéz, igazságügyi szakértőt jelöl ki,
hitelesíti. Ez lerövidíti az egész ügyet. Már az első tárgyaláson ítélet születik.
Balogh Tibor Zoltán polgármester: Javasolta, hogy először hivatalos levélben keressék meg
a kivitelezőt.
Buzák Zsolt: További felvetése a beszámolóval kapcsolatban a kifizetetlen számláknál lévő a
tisztítószer 150.000.- Ft értékben volt, hogy milyen időszakra vonatkozik ez?
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző: Válaszában időszakos, negyedévi összesített számlát
említett.
Buzák Zsolt: Kérte, hogy a következő testületi ülésre, hogy ez a számla milyen időszakra
vonatkozik pontosan.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
158/2017. (XII. 20.) 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.
Nyírbogdány, 2017. december 20.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata

Képviselő-Testületének
159/2017. (XII. 20.) határozata
A községi temetőben lévő ravatalozó javítási munkálataihoz kivitelező részére történő
jelzésről
A Képviselő-Testület:
A községi temetőben lévő ravatalozó javítási munkálataihoz egyeztetés céljából meghívja a
soron következő testületi ülésre a kivitelező céget, Béla-Bau Építőipari Kft.-t. (4625 Záhony,
Ady Endre u. 69.).
Nyírbogdány, 2017. december 20.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

2. Napirendi pont:
Előterjesztés a munka-és tűzvédelmi feladatok ellátására beérkezett
ajánlatok elbírálására
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 pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
160/2017.(XII. 20.) határozata
Munka-és tűzvédelmi feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
Képviselő-testület:
1./ A beérkezett árajánlatokat felbontotta és az abban foglalt információk alapján rangsort
állított az alábbiak szerint:

 1. helyen D és F Konzulting Kft. (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4-6.)
 2. helyen Polgári Biztonságvédelmi Szolgálat Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62.)
 3. helyen Bélteki és Kati Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 34.)
2./ Munka- és tűzvédelmi feladatok teljes körű ellátásával megbízza: D és F Konzulting Kft.
(4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4-6.) a Képviselő-Testület által elfogadott árajánlata
alapján.
3./ Felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban meghatározottak szerinti feladatok
végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére, illetve okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. december 20.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

3. Napirendi pont:
Előterjesztés
közcélú
közvilágítási
használati
megállapodás
megkötéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés a november 30-i ülésre megküldésre került)
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
161/2017. (XII.20.) határozata
Közcélú közvilágítási használati megállapodás megkötéséről
Képviselő-testület:
1./ Az előterjesztést megtárgyalta és a határozat mellékletét képező közcélú közvilágítási
használati megállapodást változtatás nélkül jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározottak szerinti feladatok
végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére, illetve okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Nyírbogdány, 2017. december 20.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

4. Napirendi pont:
Tájékoztatás a 2017. október 7-i falunap költségeiről
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 pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
162/2017.(XII. 20.) határozata
Tájékoztatás a 2017. október 7-i falunap költségeiről
Képviselő-testület:
A 2017. október 7-én megtartott falunapi rendezvény költségeiről szóló tájékoztatást
tudomásul vette.
Nyírbogdány, 2017. december 20.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

5. Napirendi pont:
Előterjesztés szociális tüzelőanyag kérelmek elbírálásához saját erő
megállapítására
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 pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
163/2017.(XII. 20.) határozata
Szociális tüzelőanyag kérelmek elbírálásához saját erő megállapításáról
Képviselő-testület:
A 2017. december 20-ai Pénzügyi Bizottság ülésen elfogadott 138/2017.(XII.20.) és
139/2017.(XII.20.) bizottsági határozatokban meghatározottakkal egyetért és jóváhagyja, az
alábbiak szerint:
1./Megállapítja Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottságának döntése alapján
227 ellátott részére biztosít szociális célú tüzelőanyag természetbeni ellátást barnakőszén
támogatásban. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása jogcímén a részére megállapított 1.511.300.-Ft vissza nem térítendő
támogatás mellé az igénylésben vállalt saját erőn felül további 621.180.- Ft önerőt biztosít
annak érdekében, hogy a pályázat keretében beszerezendő 476 q barnakőszén kerüljön
kiosztásra.
2./ Hozzájárul, hogy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottságának a helyi
szociális ellátásról szóló 4/2015. (II. 26) rendeletének 6.§ (3) bekezdés b.) pontjában
meghatározott döntései alapján ellátott részére, a szociális ellátás természetbeni formája
szociális célú tüzelőanyaggal azonos minőségű barnakőszén formában kerüljön kiosztásra.
3./ Az 1/ és 2./ pontokban meghatározott szociális ellátás fedezetét a 2017 évi
költségvetésének szociális kiadási előirányzatainak terhére biztosítja.
4./ Az 1/ és 2./ pontokban meghatározott ellátottak részére, ellátottanként 7 db 30kg-os
kiszerelésű zsákokban, összesen 210 kg barnakőszén mennyiséget határozz meg.
5./ Megbízza Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális,
Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottságát a barnakőszén kiosztásának felügyeletére,
koordinálására valamint dokumentálására.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális,
Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottsága.
Nyírbogdány, 2017. december 20.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

6. Napirendi pont:
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2018.
évi munkatervének megalkotására
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 pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
szintén megtárgyalta. Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
164/2017.( XII. 20.) határozata
A Képviselő-testület 2018. évi Munkatervéről
Önkormányzati Képviselő-testület:

A 2018. évi Munkatervét a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

A határozatról értesülnek:
1. Irattár
Melléklet a 164/2017.(XII.20.) számú határozathoz

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. ÉVI MUNKATERVE
I.
Általános Szabályok:
1. Testületi ülés helye: Művelődési Ház nagyterme.
2. Testületi ülés kezdési időpontja: 09.00 óra.
3. A testületi anyag átadása: az ülés összehívására szóló meghívóval együtt a
Polgármesteri Hivatal e-mailen továbbítja.
4. A testületi ülésre meghívandók: SZMSZ szerint.
5. Az előterjesztések törvényességi ellenőrzése: a jegyző feladata.
II.
Az ülés időpontja: 2018. január 17.
1. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
12/2014. (XII.18) rendelete önkormányzati rendelete (SZMSZ) felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményezi: Valamennyi Bizottság
2. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának
felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Az ülés időpontja: 2018. február 14.
1./ Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményezi: Valamennyi Bizottság
2./ Előterjesztés 2018. évi költségvetési rendelet elfogadására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményezi: Valamennyi Bizottság
3./ Előterjesztés beszerzési szabályzat felülvizsgálatára
Előterjesztő: polgármester

Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményezi: Valamennyi Bizottság
4./ Előterjesztés polgármester szabadság ütemezéséről
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
5./ Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához szükséges
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Jegyző
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
6./ Előterjesztés beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményezi: Valamennyi Bizottság
Az ülés időpontja: 2018. március 14.
1/ Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal munkájának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményezi: Valamennyi Bizottság
2./ Előterjesztés a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményezi: Valamennyi Bizottság
3/ Előterjesztés önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról, deregulációjáról
Előterjesztő: jegyző
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményezi: Valamennyi Bizottság
4./ A városi honlap arculatának változtatásával kapcsolatos tapasztalatokról szóló
tájékoztatás
Előterjesztő: jegyző
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményezi: Valamennyi Bizottság

Az ülés időpontja: 2018. május 16.
1./Előterjesztés 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményezi: Valamennyi Bizottság
2. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményező: Szociális Bizottság
3./Beszámoló a település könyvtári, közművelődési feladatellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményező: Szociális Bizottság
4./ Tájékoztató a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Alapfokú és Művészeti Iskola
működéséről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményező: Szociális Bizottság
5./ Beszámoló a védőnői szolgálat működéséről.
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményező: Szociális Bizottság
Az ülés időpontja: 2018. szeptember 12.
1./Tájékoztató a roma nemzetiségi önkormányzat működéséről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
2./Tájékoztató az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Az ülés időpontja: 2018. október 17.
1. Előterjesztés az iskola felvételi körzethatárának megállapítására javaslat
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményezi: Szociális Bizottság
2./ Előterjesztés a Karácsonyi Támogatás megszervezéséről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményező: Valamennyi Bizottság
Az ülés időpontja: 2018. október 24. és 25.
Közmeghallgatás
1. Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről.
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal

2. Beszámoló a Rendőrség tevékenységéről.
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
3. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, fejlődéséről, pályázatokról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
4. Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések

Az ülés időpontja: 2018. november 14.
1. Beszámoló a helyi adók beszedésének időarányos teljesítéséről
Előterjesztő: jegyző
Előkészítő:
Polgármesteri Hivatal
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
2. Előterjesztés az önkormányzat
jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester

2019.

évi

belső

ellenőrzési

tervének

Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Az ülés időpontja: 2018. december 12.
1. Előterjesztés
Nyírbogdány
Község
Munkatervének jóváhagyására
Előterjesztő: polgármester

Képviselő-testületének

2019.

évi

Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményezi: Valamennyi Bizottság
2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: jegyző
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal
Véleményezi: Valamennyi Bizottság

7. Napirendi pont:
Tájékoztatás Buzák Zsolt képviselő a 2017. június hónapban kifizetett
önkormányzati jutalmakkal kapcsolatos kezdeményezésének tárgyában
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Buzák Zsolt: Kérdéseket fogalmazott meg, hogy aki nyugdíjba ment, az miért nem kapott jutalmat,
illetve egy visszafizetés téves volta miatt, milyen dátummal történt a visszafizetés?

Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző: Válaszában elmondta, hogy nem lehetett olyannak számfejteni, aki
nincs állományban. A jogalap nélkül történő utalásnál pedig külön felszólítás nélkül vissza lett fizetve
az összeg.

További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
165/2017. (XII. 20.) határozata
Buzák Zsolt képviselő a 2017 június hónapban kifizetett önkormányzati jutalmakkal
kapcsolatos kezdeményezésének tárgyában
A Képviselő-Testület:
A 2017. év június hónapban kifizetett önkormányzati jutalmakkal kapcsolatos tájékoztatást
elfogadja.
Nyírbogdány, 2017. december 20.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

8. Napirendi pont:
Előterjesztés Nyírbogdány, Kőrösi Csoma
nyilvántartásba vételéről
Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)

Sándor

utca

60.

szám

Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző: Kiegészítésében elmondta, hogy a lakcímkártya kiadásához az
okmányiroda kéri a házszám megállapítását. Az anyakönyvvezető berögzíti a rendszerbe,
földhivatalnak megküldi.

További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő- Testületének
166/2017.(XII.20.) határozata
Nyírbogdány belterületén lévő Kőrösi Csoma Sándor utca 60. szám alatti ingatlan
nyilvántartásba vételéről
A Képviselő- Testület:

1./ Megállapítja, hogy Nyírbogdány belterületén lévő ingatlan, mely a valóságban a Kőrösi
Csoma Sándor utca 60. szám alatt található (hrsz: 621), nem szerepel Nyírbogdány személyi
adat - és lakcímnyilvántartás rendszerében.
2./ Nyírbogdány belterületén hrsz: 621. számú ingatlan házszámát, a Kőrösi Csoma Sándor
utca 60. számként állapítja meg.
3./ Az 2./ pontban meghatározott új házszám Nyírbogdány személyi adat - és
lakcímnyilvántartás rendszerének nyilvántartásban történő átvezetésére felhatalmazza a
jegyzőt és gondoskodjon az ingatlanon történő házszám elhelyezéséről
Felelős: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
Határidő: Folyamatos
Nyírbogdány, 2017. december 20.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

9. Napirendi pont:
Előterjesztés elektronikus ügyintézésről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
(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 pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2017. (XII. 20.) rendelete
az elektronikus ügyintézésről
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá
az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 1. § 17. pont b) alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §

Nyírbogdány Község Önkormányzata az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. pont b)
alpontja alapján elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szerv.
2. §
E rendelet alkalmazásában ügyfél az E-ügyintézési tv. 1. § 48. pontjában meghatározott személy vagy
egyéb jogalany.
2. Ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek
3. §
Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló
451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 89. §-a értelmében a gazdálkodó
szervezetek számára biztosított tárhely, a cégkapu segítségével tesznek eleget az elektronikus
ügyintézési kötelezettségüknek.
4. §
Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet az általa elektronikusan intézni kívánt ügyében az Eügyintézési tv. 10. § a) pontja szerinti személyre szabott ügyintézési felületen választja ki az ügye
intézésére alkalmas elektronikus formanyomtatványt.
3. Ügyfélként eljáró természetes személyek
5. §
Amennyiben az ügyfélként eljáró természetes személyek az elektronikus ügyintézési módot kívánják
választani, úgy erről a Korm. rendelet 92-96. §-aiban meghatározott szabályok szerint a rendelkezési
nyilvántartásban kötelesek rendelkezni.
6. §
Amennyiben az ügyfélként eljáró természetes személy a rendelkezési nyilvántartásban akként
rendelkezik, hogy a továbbiakban elektronikusan kívánja az ügyeit intézni, úgy az általa
elektronikusan intézni kívánt ügyében az E-ügyintézési tv. 10. § a) pontja szerinti személyre szabott
ügyintézési felületen választja ki az ügye intézésére alkalmas elektronikus formanyomtatványt.
4. Tájékoztatás
7. §
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletszabályokat Nyírbogdány Község Önkormányzata az
E-ügyintézési tv. 26. § (1) bekezdésében és a Korm. rendelet 37. §-ában foglalt kötelezettségének
eleget téve külön tájékoztatóban teszi közzé a település honlapján.
5. Záró rendelkezések
8. §
(1) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Nyírbogdány Község Önkormányzatának az elektronikus ügyintézésről és az
elektronikus úton nem intézhető hatósági ügyek körének meghatározásáról 15/2005. (X.15.)
önkormányzati rendelete.
Nyírbogdány, 2017. december 20.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

10. Napirendi pont:
Előterjesztés a nyirbogdany.hu honlap
karbantartásáról
Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)

arculati

átalakításáról

és

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 pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő- Testületének
167/2017 (XII.20.) határozata
a www.nyirbogdany.hu honlap arculati átalakításáról és karbantartásáról
A Képviselő- Testület:
1./ elavult önkormányzati honlap arculatának, megjelenésének XXI. századi szerinti
átalakítása és az elektronikus ügyintézésnek való 2018. január 1. napjától történő megfelelés
érdekében, valamint az adott piaci ár értékkel azonos ajánlatára tekintettel önkormányzati
érdekre hivatkozással - beszerzési eljárás nélkül – a melléklet megbízási szerződés szerint
megbízza Dankó Mihály Szabolcs (4405 Nyíregyháza, Számadó u. 33.) egyéni vállalkozót a
www.nyirbogdany.hu honlap arculati átalakításával és annak 1 éves időtartamon keresztüli
karbantartásával.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározottak szerinti szerződés
aláírására.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal
Nyírbogdány, 2017.december 20.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

11. Napirendi pont:
Előterjesztés „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási
portfóliójuk
bővítése”
elnevezésű,
GINOP-3.3.1-16-2016-00001
azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét
Program Pontok fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
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 pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
szintén megtárgyalta. Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő- Testületének
168/2017. (XII.20.) határozata
„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése”
elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat
benyújtásáról
A Képviselő- Testület:
1./ Megismerte a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk
bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat
benyújtásának feltételeit és egyetért a pályázat benyújtásával
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott pályázat benyújtására és a
szükséges dokumentációk aláírására.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán Polgármester

Határidő: Folyamatos
Nyírbogdány, 2017. december 20.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

12. Napirendi pont:
Előterjesztés hétvégi és munkaszüneti napokon történő munkavégzés
elrendelésének lehetőségéről megbízási szerződés alapján
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 pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
169/2017 (XII. 20) határozata
hétvégi és munkaszüneti napokon történő munkavégzés elrendelésének lehetőségéről
megbízási szerződés alapján
A Képviselő-testület:
1./ jelen határozatával megteremeti annak a lehetőségét, hogy a téli vagy egyéb
viszontagságos időjárás által okozott akadályok megszüntetése a Nyírbogdány községben a
lehető leggyorsabban történhessen, akár kézi vagy gépi munkaerő bevonásának biztosításával.
2./ A 1./ pontban meghatározottak teljesítése érdekében az alábbi megbízási díjakat állapítja
meg:
a.) a kézi munkaeszközökkel történő munkavégzésre bruttó 1.000,-Ft/óra,
b.) önkormányzati munkaerőgépek, lassúgépjárművek vezetésére, kezelésére: bruttó
1.500,-Ft/óra
c.) a megbízott saját tulajdonában lévő munkaerőgépek, lassúgépjárművek által végzett
munkavégzésért: bruttó 5.500,-Ft/óra
3./ Felhatalmazza a Polgármestert, az 1./ pontban meghatározott időjárási körülmények
fennállása esetén, azok lehető leggyorsabb elhárítása érdekében, a 2./ pontban meghatározott

díjazásért hétvégén és munkaszüneti napokon történő munkavégzéshez szükséges munkaerő
bevonásáról gondoskodjon, melynek végrehajtásáról, a keret részbeni felhasználásáról a soron
következő testületi ülésen adjon részletes tájékoztatót.
Határidő: Folyamatos.
Felelős: Polgármester.
Nyírbogdány, 2017. december 20.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

13. Napirendi pont:
Előterjesztés Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek
Tanulásáért Közalapítvánnyal kapcsolatos átmeneti szükséges
döntésekről
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 pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
szintén megtárgyalta. Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
170/2017. (XII. 20.) határozata
Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról

A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány
Kuratóriumának és a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatásának lejárta miatt a
Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának tagjait 2017. december 20. napjával 1 ( egy)
éves időtartamra az alábbiak szerint választja meg:
Elnöke:


Szentpéteri Szabolcs

(sz: Kisvárda, 1973.december 30. an: Jakab Katalin)
Nyírbogdány, Fő u. 4. szám alatti lakos,
Titkára:
 Makara Attila,
(szül.: Kemecse, 1971.05.24. an: Török Gizella)
Nyírbogdány, Petőfi u. 1/c. sz. alatti lakos
Tag:


Szabados Ildikó,

(szül: Szabados Ildikó, Újfehértó, 1965.07.27. an: Müller Ilona)
Nyírbogdány, Fő utca 43. szám alatti lakos
A felügyelő bizottság tagjai:
 Hajzerné Oláh Ildikó - elnök
(szül: Oláh Ildikó, Sátoraljaújhely, 1967.01.10. an: Nagy Ilona)
Nyírbogdány, Kéki u. 106. szám alatti lakos


Székely Gáborné - tag

(születési helye és ideje: Nyírbogdány, 1952.07.22. an: Csadek Erzsébet,
4511 Nyírbogdány, Gyártelep 8/a. sz. alatti lakos


Gilányi Zoltán -tag

(szül.: Baktalórántháza, 1972.08.06. an: Hruska Márta)
Nyírbogdány, Kéki utca 39. sz. alatti lakos
3./ Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány Alapító
Okiratát az alábbi egységes szerkezetben fogadja el a 2013. évi V. törvény 3:378§-nak
megfelelően:
Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért Közalapívány Alapító
Okirata
Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete
Nyírbogdány község tehetséges gyermekei tanulásának segítése és támogatása érdekében a
Polgári Törvénykönyv alapítványt hozott létre.

1.) A közalapítvány neve: „Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért”
2.) A közalapítvány székhelye: Nyírbogdány, Kéki utca 2.
Postacím: 4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2.
3.) A közalapítványt alapító neve: Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
4.) A közalapítvány célja: ösztönözze az embereket, azok csoportjait, közösségeit a jogi
és nem jogi személyeket Nyírbogdány község tehetséges gyermekei tanulásának
elősegítésére és támogatására.
Céljai szerint kiemelten támogatja:
 Tanulás költségeit,
 Helyi általános iskolában a közösségi életterek (klubok, szakkörök, stb.) kialakítását,
fejlesztését,
 Helyi általános iskolában számítástechnikai, nyelvi labor fejlesztését, sport
objektumok kialakítását, a sporttevékenységet, versenyeket.
 Aktív környezetvédelemi tevékenységet,
 Épített és természeti értékek védelmét, közreműködik ezek megőrzésében,
 Fiatalok és családok számára kulturális és sport közösségi tér kialakítását,
 Határon belüli és kívüli kapcsolatok kiépítését a működési körében foglalt
célkitűzések elérésének érdekében,
 Elősegíti a települési és térségi turisztikai értékek megismerését.
5.) A közalapítványhoz csatlakozás:
A közalapítvány nyitott, ahhoz minden hazai és külföldi természetes és jogi személy
csatlakozhat, ha a közalapítvány céljaival egyetért. A csatlakozás történhet pénzbeli adomány,
természetbeni juttatás, vagy személyes közreműködés formájában.
A közalapítvány politikai tevékenységet nem támogat, politikai pártoktól független,
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és
nem támogat.
6.) A közalapítvány szervezete:
A közalapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviselő és kezelő szerve a kuratórium. A
kuratórium felelőssége a közalapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése,
így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy a közalapítvány vagyonát a
jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa.
A kuratórium elnökét, titkárát, valamint tagjait az alapító bízza meg.
A közalapítványi célok és feladatok megvalósításáról 3 fős kuratórium gondoskodik.
Elnöke:


Szentpéteri Szabolcs

(sz: Kisvárda, 1973.december 30. an: Jakab Katalin)
Nyírbogdány, Fő u. 4. szám alatti lakos,
Titkára:
 Makara Attila,

(szül.: Kemecse, 1971.05.24. an: Török Gizella)
Nyírbogdány, Petőfi u. 1/c. sz. alatti lakos
Tag:


Szabados Ildikó,

(szül: Szabados Ildikó, Újfehértó, 1965.07.27. an: Müller Ilona)
Nyírbogdány, Fő utca 43. szám alatti lakos
A kuratórium azon tagjai, akik három egymást követő, szabályszerűen összehívott
kuratóriumi ülésen bármilyen oknál fogva nem vesznek részt, automatikusan kizártnak
tekinthetők. Az új tagra a kuratórium tesz javaslatot, és az alapító bízza meg.
A kuratórium működése:
A kuratóriumot annak elnöke – akadályoztatása esetén a kuratórium titkára – képviseli. A
közalapítvány bankszámlája felett a kuratórium elnöke és titkára együttesen jogosultak
rendelkezni.
A kuratóriumot az elnök hívja össze, szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal. A
kuratórium ülését össze kell hívni – 8 napon belül – ha a kuratórium tagjainak egy harmada
írásban kezdeményei. Az ülés helyét, idejét, napirendjének javaslatát tartalmazó meghívót
olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt a kuratórium tagjai és a meghívott személyek,
szervek az ülés időpontja előtt 5 nappal megkapják. Ettől indokolt esetben el lehet térni.
A kuratórium ülései nyilvánosak, kivéve, amikor támogatási pályázatot bírál el. A kuratórium
határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada az ülésen jelen van. Döntéseit nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A kuratórium titkos szavazást is elrendelhet.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
 Kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben a kuratórium ülésén
elhangzottak lényegét kell rögzíteni. A kuratórium határozatait a jegyzőkönyvnek szó szerint
kell tartalmaznia. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az esetleges ellenvéleményt is. A
jegyzőkönyv elkészítéséért, a határozat szerkesztéséért a kuratórium titkára a felelős. Az
ülések között felmerülő ügyeket a kuratórium elnöke és titkára intézi.
A kuratórium titkára köteles nyilvántartást vezetni a kuratórium döntéseiről. A
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntés időpontját, rövid tartalmát, annak hatályát, a
döntést támogatók és ellenzők számarányát. A kuratórium döntéséről az érintetteket a
kuratórium elnöke írásban értesíti. A kuratórium döntéseiről a nyilvánosságot (Bogdányi
Híradóban) tájékoztatni kell. A kuratórium működésével kapcsolatos iratokba az elnök
engedélyével bárki betekinthet. A közalapítvány által adható támogatást csak pályázat alapján
lehet igényelni, ezért a kuratórium a közalapítványi célok megvalósítása érdekében
támogatási pályázatot ír ki. A pályázati kiírás tartalmazza a pályázók körét, benyújtásának
határidejét, a pályázattal kapcsolatos tudni- és tennivalókat.

A kuratórium jogköre:
A kuratórium hatáskörébe tartozik minden, a közalapítvány céljainak megvalósításával
kapcsolatos legfőbb döntés, így különösen:
a) Dönt a közalapítványhoz csatlakozás, illetve hozzájárulás elfogadásáról,
b) Meghatározza a gazdálkodás irányát és elveit, gondoskodik az alaptőke biztonságos és
magas hozamú befektetéséről,
c) Dönt a közalapítvány vagyonának cél szerinti felhasználásáról,
d) Pályázatokat ír ki,
e) Beszámol az alapítónak a közalapítvány gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, a
megvalósított célokról
f) Dönt a közhasznúsági jelentés elfogadásában.
7.) A közalapítvány vagyona és gazdálkodása:
Az alapító a közalapítvány rendelkezésére bocsát, illetve adományoz 1.000.000.-Ft, azaz
Egymillió forintot, melyet a közalapítvány nevére szóló önálló bankszámlán tart.
A közalapítvány pénzintézetnél elhelyezett pénzvagyonából 2.000.000.-Ft a közalapítványi
törzsvagyon, amely csak az alapító hozzájárulásával csökkenthető.
Az alapítvány bevételei származhatnak:
a.) az alapító által a közalapítvány céljára rendelt vagyonból, annak hozadékából,
b.) a közalapítványhoz csatlakozó természetes és jogi személyek pénzbeli és
dologi adományaiból,
c.) egyéb forrásokból.
A törzsvagyont és az egyéb bevételekből származó pénzt értékpapírban kell elhelyezni, vagy
pénzintézetnél kamatozásra kel lekötni.
A közalapítvány vagyona – a törzsvagyon kivételével – vállalkozási célokra is fordítható.
Vállalkozási tevékenységét az alapító okiratban meghatározott, illetve közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. A gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott céljai megvalósítására
fordítja. A közalapítvány jövedelméből kell fedezni a közalapítvány működésével
kapcsolatos kiadásokat is.
A közalapítvány vagyonát a kuratórium kezeli és gondozza. A bevételeket és kiadásokat
naprakészen, bevételi és kiadási bizonylatokon kell nyilvántartani.
A kuratórium a közalapítvány tevékenységéről szóló éves beszámolót a tárgy évet követő év
január 31-ig jóváhagyja – támogatóinak tájékoztatást ad – melyet ezt követően március 31-ig
az alapító elé terjeszti jóváhagyás végett. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági jelentést kell készíteni. A közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a Bogdányi Híradóban nyilvánosságra kell hozni.
8.) Felügyelő szerv:
A közalapítvány alapítója az alapítvány és a kuratórium működésének és gazdálkodásának
ellenőrzésére a kuratóriumtól elkülönült 3 tagú felügyelő szervezetet jelöl ki. A közalapítvány
felügyelő szerve a felügyelő bizottság, mely bizottság tagjai közül elnököt választ.

 Hajzerné Oláh Ildikó - elnök
(szül: Oláh Ildikó, Sátoraljaújhely, 1967.01.10. an: Nagy Ilona)
Nyírbogdány, Kéki u. 106. szám alatti lakos lakos


Székely Gáborné - tag

(születési helye és ideje: Nyírbogdány, 1952.07.22. an: Csadek Erzsébet,
4511 Nyírbogdány, Gyártelep 8/a. sz. alatti lakos


Gilányi Zoltán -tag

(szül.: Baktalórántháza, 1972.08.06. an: Hruska Márta)
Nyírbogdány, Kéki utca 39. sz. alatti lakos

A felügyelő bizottság feladata és hatásköre:
A felügyelő bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a
kuratórium elnökétől jelentését, a közalapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt
vesz, ha jogszabály vagy az alapító okirat így rendelkezik.
A felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 A közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy érdekeit súlyosan sértő
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé;
 A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon
belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a
felügyelő bizottság jogosult.
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem
teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga határozza meg. A felügyelő bizottság szükség szerint,
de évente legalább két alkalommal tart ülést. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja
össze, üléseit az elnök vezeti. A felügyelő bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen
van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Könyvvizsgáló:
A kuratórium évente köteles az éves beszámolóját – a mérleg fordulónapja előttkönyvvizsgálóval felülvizsgáltatni.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
 A kuratórium elnöke vagy tagja,
 A közalapítvánnyal a megbiztatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (ha a
jogszabály másképp nem rendelkezik),

 Az alapítványi cél szerinti juttatásából részesül, - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat-, és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapító okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatást,
 Az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.
A közalapítvány megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A kuratórium elnöke, tagjai, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
9.)
Záró rendelkezések.
A közalapítvány határozatlan időre alakult. Megszűnése esetén a közalapítvány tiszta
vagyonát az alapító döntése alapján az eredeti célkitűzéseknek megfelelően kell felhasználni.
Az alapító tudomásul veszi, hogy a közalapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági
nyilvántartásba vétele szükséges, jogi személyiségét a bejegyzés napjától szerzi meg. Az
alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv (új Polgári Törvénykönyv)
alapítványra vonatkozó rendelkezései, valamint az „egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi
CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
Nyírbogdány, 2017. december 20.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

14. Napirendi pont:
Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásával kapcsolatos
szerződés módosításáról
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 pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

171/2017. (XII.20.) határozata
Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásával kapcsolatos szerződés módosításáról
Képviselő-testület:
1./ a 2017. LXXXI. Törvény által településképi arculati kézikönyv elkészítésére biztosított
támogatás összegét, a Magyarország 2017. évi költségvetéséről 2016. évi XCI törvény 1.
mellékletének Kiegészítő szabályai szerint használja fel és a 1. számú Általános Szabályok a.)
pontja alapján a táogatást 2017. december 31. napjáig használja fel, azt kötelezettséggel
terhelt maradványként nem viszi át a következő évre.
2./ Az 1./ pontban meghatározottak szerint a Nyírségterv Kft-t (4431. Nyíregyháza, Mackó
u.6. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 15-09-068164, adószáma: 12983050-2 -15) a Nyírbogdány
Község Települési Arculati Kézikönyvének, Településképi Rendelet tervezetének
elkészítésével és az ezekkel kapcsolatos megbízott települési főépítészi funkció ellátásának
biztosítására megkötött „ Tervezési Szerződést”, akképp módosítja, hogy a Tervező részére a
tervezési díjat 2017. december 31-ei napjáig a benyújtott számlái alapján a tervező
bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Tervezési Szerződést” 2./ pontban meghatározott
szerződés módosításának aláírására és a tervezői díj 2017. december 31-ig történő
teljesítésére.
Nyírbogdány, 2017. december 20.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

15. Napirendi pont:Egyebek
Balogh Tibor Zoltán polgármester: Tájékoztatást adott, hogy vissza lett szerelve a Gyár
utca 23. szám alatti ingatlan előtti közvilágítási lámpatest.
Lisovszki Tamás: A karbantartásra kérdezve, meg lesz-e oldva közvilágítás dolgában ?
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző: Válaszában elmondta, hogy külön nem kell karbantartási
szerződést kötni, a korszerűsítést végző kivitelező a szerződésben 5 év garanciát vállalt.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését 15.05 órakor
bezárta.
K. m. f
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

