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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-i
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Terdik Tibor
Támba Borbála
Szitár Emese
Lisovszki Tamás
Buzák Zsolt képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Terdik- Kopják Bettina köztisztviselő
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester asszony jelezte,
hogy nem tud részt venni a mai testületi ülésen.
Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
testületi tagból 6 fő jelen van.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását, valamint, a meghívóban
nem szereplő további napirendi pont tárgyalását:
9./ Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság ellenőrzéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
10./ Tájékoztatás az ipari parkban napelem park létesítéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
11./ Előterjesztés a községi temetőben létesítendő urnafal kivitelezésével kapcsolatban
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
12./ Egyebek
A testület a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását, valamint a kiegészítéseket
6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
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
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(írásbeli előterjesztés alapján)
Terdik Tibor:
Megnéztem a tornyot, de borzasztó erős, nem tudom szétvágni.
Lisovszki Tamás:
Akkor nem kell senkinek?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Volt még valaki megnézni, de ő sem ilyenre gondolt.
Lisovszki Tamás:
Akkor mit kezdjünk vele? Kocsiszínt nem lehet belőle készíteni?
Buzák Zsolt:
Sokba kerül szétvágni, flex korong is sok kell. Nem éri meg, ne hogy felrobbanjon a flex
korong.
Lisovszki Tamás:
Le kell adni, ne húzzuk az időt.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Lovas dolgokról beszéljünk. Kérdezte Lisovszki Tamás Képviselő Úr, hogy ez hogy nézne ki.
A felkészítés, nevezés, szállás, ellátás sokba kerül. A költségek nálunk nem jelentkeznének.
Eddig a barátom, Márton István magára vállalta. Foglalkozzunk ezzel?
Lisovszki Tamás:
Szerintem nem.
Terdik Tibor:
Vagy igen, de övé a költség, mi nem fizetünk.
Szentpéteri Szabolcs:
Adjuk a nevünket és ennyi.
Terdik Tibor:
Ezt a lehetőséget megadjuk.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Akkor írunk neki.
Buzák Zsolt:
A beszámoló egyes pontjával kapcsolatban lenne kérdésem. A többlet minek a terhére lett
kifizetve?
Szentpéteri Szabolcs:
Az általános tartalékalap terhére. Nem sokkal több.
Buzák Zsolt:
A tisztítóaknával van előrelépés?
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A műszaki ellenőr egyeztet a kivitelezővel.
Buzák Zsolt:
Az aszfaltozásra miért nem került még sor?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Nem kevert anyagot a telep. Kevés a férfi, ránk nőtt a településen a fű, a kaszások most érik
utol magukat. Az emulziót ajándékba kaptuk, jövő hétre van beütemezve a kátyúzás a
Szabadság utcán, a gyártelepen, a temetőnél is.
Buzák Zsolt:
A nyári étkeztetés hogy megy?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az önkormányzat részéről megy 1 fő, van egy lista, azt kell aláírni, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény alapján kapják. A konyhások főzik. Tegnap csak 5 ebéd
maradt, amiért nem jöttek.
Lisovszki Tamás:
El lehet vinni?
Szentpéteri Szabolcs:
Persze, ki van adagolva, zárható műanyag, eldobható ételesben.
Terdik Tibor:
Erzsó viszi?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Igen.
Buzák Zsolt:
A testvér-települési programmal kapcsolatban a pályázaton elnyert összeg mire lesz
felhasználva?
Szentpéteri Szabolcs:
Testvér-települési programokra, a szállásukra, ellátásukra, programokra, összejövetelekre.
Lisovszki Tamás:
Több napos lenne?
Szentpéteri Szabolcs:
Nincs még konkrét időpont meghatározva.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Jött e-mail, hogy fel fogják venni velünk a kapcsolatot.
Lisovszki Tamás:
Nyár vége volt a határozatban.
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Szentpéteri Szabolcs:
Bármikor lehet, egyeztetni kell.
Lisovszki Tamás:
Ha ezt a testvér-települési dolgot csináljuk, akkor össze kellene kombinálni a falunappal és
akkor lehetne 2-3 napos rendezvényt tartani. Nem kellene kettőt.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Fontos, hogy ebben a pályázatban nem lehet előadót, művészt belevenni.
Szentpéteri Szabolcs:
Közösségi dolgokra lehet fordítani, kulturális programokra, múzeumlátogatásra, tudományos
jellegű előadásokra.
Lisovszki Tamás:
Ezt lehetne szervezni, próbáljuk így. Ősszel ne legyen két nagyszabású rendezvény.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Szeptember vége körül van a Káposztás napok.
Lisovszki Tamás:
Ne igazodjunk másokhoz.
Buzák Zsolt:
Lehet, előre kellene venni a rendezvényt, akár augusztus végére, az idő is jobb még akkor.
Lisovszki Tamás:
Szüreti bál szokott lenni szeptemberben.
Buzák Zsolt:
Igazgatási szünetben a szabadságolás meg van oldva?
Szentpéteri Szabolcs:
Meg van oldva, az én helyettesem Juhászné. Nekem 7 nap szabadság van kiírva, utána
dolgozok.
Buzák Zsolt:
Akkor Évához lehet fordulni?
Szentpéteri Szabolcs:
Lehet.
Lisovszki Tamás:
Akkor ne legyen az a válasz, hogy nincs Jegyző Úr.
Buzák Zsolt:
Polgármester Úr helyett?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
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Jegyző Úr van, ha én nem vagyok. Alpolgármester asszony vállalkozó, nem tud mindig itt
lenni. Nekem naponta jön 30-40 e-mail, azokkal nekem kell foglalkozni. Konkrétan nincs
kijelölve helyettes. Ez nem gyakorlat máshol sem. Nálunk nem főállású az alpolgármester. Ha
nem is minden nap, de gyakran kell bejönnöm. Komolyabb dolgokban mi kommunikálunk, ha
bármi van, engem hívnak. Ezt nem ruházhatom át, csak ha hosszan tartó kórházi kezelés alatt
állok.
Lisovszki Tamás:
Napi, kézzel fogható, egyszerű dolgokra gondoltam. Ha meg kell mutatni, hogy hol lesz a
játszótér például, akkor ki mutatja meg? Menjen haza és jöjjön máskor? Vagy, ha jelzés
érkezik, hogy a temetőben a füvet kellene levágni, akkor ki fogja intézni? Nem rendkívüli
dolgokra gondolunk. Ha nem vagytok bent, megáll az élet a hivatalban.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Soha nem áll meg az élet, pont most döntöttünk, hogy ki mutatja meg a játszóteret. Ezért
fizetjük a műszaki ellenőrt. Ha valami gond, probléma felmerül, engem fog hívni, vagy emailt ír. Én fogok reagálni rá, és lesz benne döntés, vagy rendkívüli testületi ülést hívunk
össze. Alpolgármester asszony levezeti az ülést, ha én nem vagyok. A temető dolgát Vince
intézi, az ő feladata a rendben tartása. Esetleg jelzi nekem, hogy kellene 1-2 közmunkás
segítség. Virág Józsinak megmutattam a szártépőzést, hogy már nincs Sipos Imre.
Javasolnám, hogy iskolázzuk be a két karbantartót traktorvezetői tanfolyamra, ha kell
buszvezetőire is, mert nemsokára itt a tél és nincs ember, aki vezessen. Olyan ember kell,
akire rá lehet bízni.
Terdik Tibor:
Az igazgatási szünetben nem látok olyan nagy problémát, a szabadságot ki kell venni
mindenkinek. Nem hinném, hogy megáll az élet.
Buzák Zsolt:
Beszámoló 4-es pontjával kapcsolatban javasolnám, hogy az épületek használatát is
szabályozzuk le.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A gyártelepi iskolát az Ászok a Pályán Egyesület használja és a Rétközi Sólymok Egyesület.
A művelődési ház le van szabályozva, 2000 Ft óránként, van határozat róla. A fodrász a
helyiségért bérleti díjat fizet.
Buzák Zsolt:
A szálláshely?
Szentpéteri Szabolcs:
2 ezer Ft/ fő/éj. Tavaly 700 ezer Ft körül volt a bevétel belőle.
Buzák Zsolt:
Az utakkal mi van? Mit csináljunk?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Mondjátok, hogy mi legyen.
Terdik Tibor:
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Max árajánlatot tudunk kérni, nem vagyunk műszaki szakemberek.
Lisovszki Tamás:
Valakit meg kell fizetni, hogy felmérje a helyzetet.
Buzák Zsolt:
Egyező tárgyú ajánlatokat kell kérni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Kamerával kapcsolatban hogyan tovább? Kérjünk árajánlatokat?
Szentpéteri Szabolcs:
Műszaki megoldást kell találni rá, már tudjuk, hova javasolnak kamerát, egy informatikus írja
le nekünk, hogy oldjuk meg.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az önkormányzathoz mindenképpen legyen bekötve a kamera, és a rendőrségen is.
Lisovszki Tamás:
Akkor van értelme, ha ott folyamatosan nézi valaki.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
30-60-90 napig raktározódnak a felvételek. Igazából akkor van jelentősége, ha történik
valami, vissza lehet nézni a kamerát. Ezzel hátha megszűnik az illegális hulladéklerakás. Az
Ady utca végén levágtuk a füvet, ott van minden szemét, fontos lenne.
Lisovszki Tamás:
Műszaki javaslatokat kell kérni. Mi kell hozzá? Hogyan vezetékeljük? Hogy működik?
Kérdezzük meg a rendőrséget. A kamera magában semmi.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ide lehet hívni Lacit és megkérdezzük. Az Ady utca végére mindenképpen kell.
Lisovszki Tamás:
Keresni kell őket.
Buzák Zsolt:
A Szabadság utcára is kellene, ahol a tükör van, éles a kanyar.
Terdik Tibor:
Gondolkozzunk még hova kellene.
Lisovszki Tamás:
A műszaki dolog a lényeg.
A napirendhez további kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a
napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:

234
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
78/2017. (VI.29.) határozata
Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről,
információkról szóló polgármesteri beszámolóról
Képviselő-testület:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolót elfogadta.
Nyírbogdány, 2017. június 29.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (2. tsp.):
Nyírbogdány település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak
ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölésének kéréséről
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 egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
79/2017. (VI.29.) határozata
Nyírbogdány település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak ideiglenes ellátására
közérdekű szolgáltató kijelölésének kéréséről
A Képviselő-Testület:
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1./ A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Kft közérdekű szolgáltató kijelölését kérelmezi Nyírbogdány
település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak ideiglenes ellátására.
2./ Meghatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a kérelem benyújtására.
3./ A Nyírbogdány községben keletkezett települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft
(4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) -vel közszolgáltatási szerződés megkötését határozta el.
4./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Nyírbogdány, 2017. június 29.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés közművelődési érdekeltségi támogatás igényléséről
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
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.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
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Képviselő-Testületének
80/2017.(VI.29.) határozata
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról
A Képviselő-testület
1./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - közművelődési intézmény vagy közösségi
színtér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására,
épületének karbantartására, felújítására - pályázat benyújtását határozta el.
2./ Az 1. pontban leírt fejlesztés teljes költsége 2.000.000.-Ft.
3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből a fejlesztés megvalósításához 200.000.-Ft
saját forrást biztosít.
4./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a pályázati anyag benyújtására.
Nyírbogdány, 2017. június 29.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Termelői piac vázlat terveinek elfogadására
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
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.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
81/2017. (VI. 29.) határozata
Nyírbogdány Termelői piac vázlat terveinek elfogadására
A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdány Termelői piac Frankovics László tervező által elkészített vázlat terveit
elfogadta.
Nyírbogdány, 2017. június 29.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés települési buszmegállók építésére
elbírálásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

adott

árajánlatok

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.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testülete
82/2017. (VI. 29.) határozata
Települési buszmegállók építésére adott árajánlatok elbírálásáról
A Képviselő-Testület:
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1./ Nyírbogdány települési buszmegállók építésére adott árajánlatok elbírását követően a
buszmegállók létesítésével megbízza az összességében legkedvezőbb árajánlatot adó Napker
Kft-t, vállalkozást, a vállalkozói díj összege: 3.930.396.- Ft.
2./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármester a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Nyírbogdány, 2017. június 29.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés gyártelepi játszótér létesítésére megküldött árajánlatok
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 egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
83/2017. (VI. 29.) határozata
Gyártelepi játszótér létesítésére megküldött árajánlatok elbírálásáról
A Képviselő-Testület:
1./A gyártelepi játszótér létesítésére megküldött árajánlatok elbírálását követően a játszótér
létesítésével megbízza az összességében legkedvezőbb árajánlatot adó Napker Kft-t, a
vállalkozói díj összege: 1.691.640.- Ft.
2./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármester a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal
Nyírbogdány, 2017. június 29.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Előterjesztés Jóléti-tó és környékén keletkezett törmelék elszállításáról
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 egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
84/2017. (VI. 29.) határozata
Jóléti-tó és környékén keletkezett törmelék elszállításáról
A Képviselő-Testület:
1./ Jóléti-tó és környékén ( 073/2, 073/3, 073/4, 372/12, 422, 425 hrsz-ú területeken)
keletkezett törmelék elszállításával megbízza az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft-t.
2./ A fenti munkálatok elvégzéséért a vállalkozót nettó 11.100.- Ft/tonna+Áfa, plusz nettó
14.000.-Ft/ürítés+ÁFA vállalkozási díj illeti meg.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármester a (melléklet szerinti) vállalkozási
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Nyírbogdány, 2017. június 29.
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Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés viziközmű rendszer ellátásért felelős számára meghatározott
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítésének módjáról és
feltételeiről, valamint az ellátásért felelősök képviseletéről szóló
megállapodás elfogadásra
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Törvény írja elő, konzorciumban vagyunk, Sényő, Nyírtura, Nyírbogdány. Mi vagyunk a
nagyobbik tulajdonos, született egy megállapodás, hogy Nyírbogdány község polgármesterét
bízzák meg ennek képviseletével. Az új víziközmű szabályzat szerint amortizálódnak a
rendszerek és ezzel kapcsolatban problémák jelentkeznek. Például a Fő utcán rekonstrukció
lett betervezve, de a Kéki utcán van 3-4 akna, ami már majdnem beszakadt, amiről nem is
tudtunk, de veszélyes és meg kell csinálni. Így a Nyírturán és Sényőn beruházásra fordítható
összeg itt Nyírbogdányban fog felhasználásra kerülni. Az önkormányzatoknak ehhez nem kell
saját erőt hozzátenni.
Terdik Tibor:
Tehát az a lényeg, hogy ezeknek a dolgoknak a koordinálásában részt veszel.
Buzák Zsolt:
Plusz költséggel jár ez nekünk?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Semmilyen költséggel nem jár.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
85/2017. (VI. 29.) határozata
Viziközmű rendszer ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítésének módjáról és feltételeiről, valamint az ellátásért felelősök
képviseletéről szóló megállapodás elfogadásra
A Képviselő-Testület:
1./ A viziközmű rendszer ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlása és
köztelezettségek teljesítésének módjáról és feltételeiről, valamint az ellátásért felelősök
képviseletéről szóló megállapodást elfogadta.
2./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármester a megállapodás aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Nyírbogdány, 2017. június 29.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (9. tsp.):
Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság ellenőrzéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A 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 egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
86/2017. (VI. 29.) határozata
A Pénzügyi Bizottság ellenőrzéséről
A Képviselő-Testület:
A Pénzügyi Bizottság ellenőrzéséről szóló beszámolót elfogadta.
Nyírbogdány, 2017. június 29.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (10. tsp.):
Tájékoztatás az ipari parkban napelem park létesítéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
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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 egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
87/2017. (VI. 29.) határozata
Az ipari parkban napelem park létesítéséről
A Képviselő-Testület:
Az ipari parkban napelem park létesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.
Nyírbogdány, 2017. június 29.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (11. tsp.):
Előterjesztés a községi temetőben létesítendő urnafal kivitelezésével
kapcsolatban
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A 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 egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
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Képviselő-Testületének
88/2017. (VI. 29.) határozata
A községi temetőben létesítendő urnafal kivitelezésével kapcsolatban
A Képviselő-Testület:
A községi temetőben létesítendő urnafal kivitelezéséről szóló tájékoztatót elfogadta.
Nyírbogdány, 2017. június 29.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (12. tsp.):
Egyebek
Buzák Zsolt:
A Petőfi utca végén az akna fel lett tárva?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Emberhiány van, szűkösen vagyunk, férfiak főleg.
Buzák Zsolt:
A közvilágítást többször jeleztem az E.ON-nak, azt mondták a lámpákkal van baj.
Foglalkozni kellene ezzel. Jegyző Úrtól kérném, hogy véleményezze a Clear Star Kft-vel
kötött szerződést. Mennyire hátrányos ez nekünk, ha felmondjuk? Tudjunk már ilyeneket.
Lépjünk valamit előre. Lettek jutalmak kifizetve? A pénzügyi ellenőrzésen április 30-i állapot
szerint nem volt feltüntetve a jutalmak kifizetése.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Össze lett írva, hol nem működnek a lámpák és szólunk a kivitelezőnek. A faluban személy
szerint én jártam körbe és írtam össze. A kivitelező rövid időn belül javítani fogja.
Terdik Tibor:
A gyártelepen minden lámpa ég, megnéztem.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Testületi ülés után akkor küldjük is az e-mailt. Mondta a kivitelező, hogy biztosítsuk be.
Tudjuk az új árát és bele kell tenni. Egy lámpa 100.000.- Ft. Étkezéssel kapcsolatban: 2014től főz a Clear Star Kft. Egyetlen panasz sem érkezett azóta a képviselő-testületnek. Ha
panasz van rá, írásban kell jelezni. Ha nem a Clear Star Kft csinálja, akkor is meg kell hirdetni
a konyhát, nekünk éves szinten 14 millió forint mínusz volt. A jutalmak el lettek utalva.
Buzák Zsolt:
Ki lett merítve a keret?
Lisovszki Tamás:
A bicikli, laptop rendezve lett?

244
Szentpéteri Szabolcs:
A költségvetés végre lett hajtva.
Buzák Zsolt:
Laptopról volt szó, az megvan? Akkor mi volt a másik jutalom?
Szentpéteri Szabolcs:
A laptop, bicikli szolgálati, de haza lehet vinni.
Buzák Zsolt:
Kik kaptak jutalmat?
Szentpéteri Szabolcs:
Mindenki.
Lisovszki Tamás:
Ezen felül? Csak a hivatali dolgozók?
Szentpéteri Szabolcs:
A hivatali és az önkormányzati dolgozók.
Buzák Zsolt:
Ennek a dokumentációjába be lehet tekinteni?
Szentpéteri Szabolcs:
Bele.
Lisovszki Tamás:
Egyszer kaptak biciklit, laptopot, ami szolgálati. Pénzben is kaptak?
Szentpéteri Szabolcs:
A szolgálati biciklire, laptopra elszámolási előleget vettek fel a dolgozók és határidőre
elszámoltak vele. Pénzben is kaptak jutalmat, 10 évig nem volt ilyen.
Lisovszki Tamás:
Az is megkapta, aki 2-3-4 hónapja dolgozik az önkormányzatnál, hivatalban?
Szentpéteri Szabolcs:
Mindenki.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.
K. m. f

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2017. június 29-i üléséről

JEGYZŐKÖNYVE
a.)Tárgysorozat
b.) H a t á r o z a t a i : 78 – 88

Tárgysorozat
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./ Nyírbogdány település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak ideiglenes ellátására
közérdekű szolgáltató kijelölésének kéréséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Előterjesztés közművelődési érdekeltségi támogatás igényléséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
4./ Előterjesztés Nyírbogdány Termelői piac vázlat terveinek elfogadására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
5./ Előterjesztés települési buszmegállók építésére adott árajánlatok elbírálásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
6./ Előterjesztés gyártelepi játszótér létesítésére megküldött árajánlatok elbírálására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
7./ Előterjesztés Jóléti-tó és környékén keletkezett törmelék elszállításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
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8./ Előterjesztés viziközmű rendszer ellátásért felelős számára meghatározott jogok
gyakorlása és köztelezettségek teljesítésének módjáról és feltételeiről, valamint az ellátásért
felelősök képviseletéről szóló megállapodás elfogadásra
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
9./ Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság ellenőrzéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
10./ Tájékoztatás az ipari parkban napelem park létesítéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
11./ Előterjesztés a községi temetőben létesítendő urnafal kivitelezésével kapcsolatban
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
12./ Egyebek

Nyírbogdány, 2017. június 29.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

