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.Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. augusztus 8.

JEGYZŐK

Ö YVE

a.) T á r g.y sor o z a t

b.) Hat

áro z a t a i:

48 - 56

Tárgysorozat

1./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata létszámcsökkentési pályázat
beadásával kapcsolatos megerősítésről
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
2JElőterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata tulajdonában lévő Gyártelepi
ravatalozó felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredmény hirdetéséről
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú községi temető fenntartásával kapcsolatos
fontosabb kérdésekben, temetőben meglévő kripták helyzete.
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
4./ Előterjesztés 2014. október 4-i falunap megrendezéséről
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

5./ Általános Iskola, Kulturális Központ és Tornacsarnok

építési engedélyes

elkészítésére árajánlat megkérése
Előadó: Balogh Tibor polgármester
( szóbeli előterjesztés alapján )

6.i Elkerülő út helyzetének rendezéséhez szükséges meghatalmazás adásáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
( írásbeli előterjesztés alapján)

terveinek

f,

7 J Előterjesztés ingyenesföldfelajánlási
Előadó: Balogh Tibor polgármester
( írásbeli. előterjesztés alapján )

nyilatkozatról

.8J·Előterjesztés Dunabogdányi rendezvényen történo önkormányzati résZvételről
Előadó: Balogh Tibor polgármester .
( írásbeli előterjesztés alapjén ).
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Készült: Nyírbogdány
üléséről

Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2014. augusztus 8-i

Jelen vannak:
Balogh Tibor polgármester
Törő Lászlóné
Lisovszki Tamás
Buzák Zsolt
Terdik Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
testületi tagból 5 fő jelen van.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi
napirendek megtárgyalását.
Általános Iskola, Kulturális Központ
elkészítésére árajánlat megkérése
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

pontok megtárgyalásán

és

Tornacsarnok

kivül a következő

engedélyes

terveinek

Elkerülő út helyzetének rendezéséhez szükséges meghatalmazás adásáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Előterjesztés ingyenes földfelajánlási nyilatkozatról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Előterjesztés Dunabogdányi rendezvényen történő önkormányzati részvételről
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
A testület a meghívóban szereplő napirendi pontok valamint az utólag ismertetett napirendek
megtárgyalását 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata létszámcsökkentési
pályázat beadás ával kapcsolatos megerősítésről
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
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Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogyanapirendet
a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnőkét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyon nyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 4 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
48/2014 (VilI. hó 8. nap) határozata
A Képviselő-Testület

létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igényléséhez

A Képviselő -Testület a 2013.évre vonatkozó létszámcsökkentésekkel kapcsolatosan
meghozott
44/20 13.(VIII.29.) határozata megalkotásánál, melyben az önkormányzati
konyhán 3 fő közalkalmazotti álláshely megszüntetését határozta el az alábbiak figyelembe
vételévei járt el:
Az 5/2014. ( I.31. ) BM rendelet 2. § ( 1 ) e) pontja szerint, a létszámcsökkentéssei érintett
álláshelyen foglalkoztatottak - jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött idejének
megszakítás nélküli
- foglalkoztatására a települési önkormányzat által alapított más
költségvetési szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának
fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs
Az 5/2014. ( 1.31 ) BM rendelet 9 § ( 1) szerint ha az igénylő a támogatásról szóló döntés
követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt nem
önkormányzati rendeletből következő jogszabály váItozásból adódik, és azt a kedvezményezet
számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé,
A folyósított támogatást köteles visszafizetni.
Nyírbogdány
Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
a 44/2013(VIII.29.nap)
határozatában meghozott döntését, melyben az önkormányzati konyhán 3 fő közalkalmazotti
álláshely megszüntetését határozta el továbbra is fenn tartja, döntését megerősíti.

Balogh Tibor sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

145

Napirend

(2. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata tulajdonában lévő
Gyártelepi ravatalozó felújításával kapcsolatos kőzbeszerzési eljárás
eredmény hirdetéséről
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet is megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság.
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság
véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
ElIenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 2 igen 1 nem szavazattak a Béla- Bau Kft ajánlata
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
49/2014. (VIlI. hó 8.nap) határozata
Nyírbogdány Község Önkormányzata tulajdonában lévő Gyártelepi ravatalozó felújításával
kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredmény hirdetéséről
A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdány
Község Önkormányzata
tulajdonában
lévő Gyártelepi ravatalozó
felújításával kapcsolatos beruházás megvalósítására a kiírt közbeszerzési eljáráson részt vevő
ajánlattevők közül - a bíráló bizottság - javaslatát figyelembe véve az összességében
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Béla-Bau Kft ( 4625 Záhony, Szebecse u. 3. ) 22.787.906
Ft+ ÁFA azaz bruttó 28.940.641 Ft ajánlatát fogadja el.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés illetve a kivitelezéssei kapcsolatos
valamennyi dokumentáció aláírására.
Felelős: Balogh Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
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Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor
polgármester sk.

apirend (3. tsp.):
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú községi temető fenntartásával
kapcsolatos fontosabb kérdésekben, temetőben meglévő kripták helyzete.
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendet.
pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.

Felkéri a

Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirend et megtárgyalta és 3 igen szavazattak az elhangzottal javaslattal
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Balogh Tibor polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő- Testülete
50/2014 (VIlI. hó 8. nap) határozata

A Képviselő-Testület:
l./Nyírbogdány község önkormányzati tulajdonában lévő községi temető fenntartásával
kapcsolatos fontosabb kérdésekben, temetőben meglévő kripták helyzetéről szóló tájékoztatót
elfogadta.
2./ A kripták jelenlegi műszaki állapotáról szóló szakvélemény alapulvételével,
a
nyírbogdányi történelmi egyházak véleményének megismerését követően határoz a felújítási
munkálatokról.
Balogh Tibor sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés 2014. október 4-i falunap megrendezéséről
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
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Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta ezt a
napirendet. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 3 igen szavazattak a költséget illetően 3 millió forint
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Balogh Tibor polgármester:
A Nyírbogdány Községért díszpolgára cím adományozására javasolja a Páka házaspárt.
Nyírbogdányért díjra javasolja a Sztruhár házaspárt és Lászlónét. Néhai Szepesi András és
néhai Angyalosy Zsolt lelkészt postumus díjra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
51/2014 (VIlI. hó 8. nap) határozata
2014. október 4-i falunap megrendezéséről

A Képviselő-Testület:
1./ 2014. október 4-én szombaton települési Falunap megrendezést határozza el, amelynek
helyszíne az általános iskola mögötti sportpálya.
2./ A rendezvény költségeinek biztosítására a tárgyévi költségvetési tartalékból elszmolási
kötelezettséggel 3.000.000.-ft-ot biztosít.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor polgármestert a rendezvény lebonyolításával
intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére.

Balogh Tibor sk.
polgármester

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan
határozatot hozta:

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

5 igen szavazattal egyhangúlag a következő

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő- Testülete
52/2014 (VIlI. hó 8. nap) határozata
díszpolgári cím, Nyírbogdány községért díj adományozásáról
A Képviselő-testület,

kapcsolatos
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1./ díszpolgári címet adományoz:
Páka Imre, 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Elő u. 49.
Pákáné Kas Eleonóra, 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Elő u. 49.
2./ Nyírbogdányért díjat adományoz:
László Károly Miklósné 4511 Nyírbogdány, Kéki u. 8.
Sztruhár Sándor 4511 Nyírbogdány Petőfi u. 2/a
Sztruhár Sándorné 4511 Nyírbogdány, Petőfi u. 2/a

3./ néhai Szepesi András állatorvos és
néhai Angyalosy Zsolt református lelkész részére postumus díjat adományoz.
4./ A díjak átadására a 2014. október 4-i Falunapon kerül sor.

Balogh Tibor sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (5. tsp.):
Általános Iskola, Kulturális Központ és Tornacsarnok építési engedélyes
terveinek elkészítésére árajánlat megkérése
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrzö Bizottság is megtárgyalta ezt a
napirendet. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 3 igen szav azattai az általános iskola építési
engedélyes terveinek elkészítésére árajánlatát kérését elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő- Testülete
53/2014 (VIlI. hó 8. nap) határozata

Általános Iskola, Kulturális Központ és Tornacsarnok engedélyes terveinek elkészítésére
árajánlat megkérése

A Képviselő-testület,
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1./ Általános Iskola, Kulturális Központ és Tornacsarnok
elkészítésére árajánlat megkérését határozza el.

építési engedélyes

terveinek

2./ Felhatalmazza Balogh Tibor polgármestert az egyező tartalmú árajánlatok bekérésére és a
szükséges dokumentumok aláírására.

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor sk.
polgármester

Napirend (6. tsp.):
Elkerülő út helyzetének rendezéséhez szükséges meghatalmazás adásáról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta ezt a
napirendet. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.

Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot ElIenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 3 igen szavazattal a meghatalmazást elfogadta és a
képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő- Testülete
54/2014 (VIlI. hó 8. nap) határozata
Elkerülő út helyzetének rendezéséhez szükséges meghatalmazás adásáról

A Képviselő-testület,

1./ A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ hiánypótlási felhívására
helyzetének rendezéséhez szükséges meghatalmazás adását határozza el.

az elkerülő út

2./ Felhatalmazza Balogh Tibor polgármestert
a.) a hatósági átminősítéssel, és az adás-vétellel kapcsolatos
lebonyolítására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére,

feladatok

teljes

körű

b.) a nyírbogdányi külterületi - kivett országos közút művelési ágú - 0159/2 hrsz-ú ingalan a
18/2014 munkaszámú vázrajz alapján megosztásra került 0159/3 hrsz. és 0159/4 hrsz-ú
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alszámokra, amelyből a O159/4 kivett országos közút művelési ágú 51 m2 terület kerül az
önkormányzat tulajdonába.
c.) az eljárással kapcsolatos valamennyi
bejegyzés költségeinek - viselésére.

Balogh Tibor sk.
polgármester

- az átminősítés díja és az inatlan nyilvántartási

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Előterjesztés ingyenes földfelajánlási nyilatkozatról
írásbeli előterjesztés mellékelve,
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta ezt a
napirendet. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 3 igen szavazattal abban az esetben javasolja a
képviselő testületnek elfogadásra, ha az érintett területek valamennyi tulajdonosa felajánlja a
tulajdonrészét.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő- Testülete
55/2014 (VIlI. hó 8. nap) határozata
ingyenes földfelajánlási nyilatkozatról
A Képviselő-testület,

A nyírbogdányi zártkertek ingyenes földfelajánlását abban az esetben fogadja el, ha a
területben érintett tulajdonosok valamennyien felajánlja a tulajdonrészüket.

Balogh Tibor sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés Dunabogdányi rendezvényen történő önkormányzati
részvételrő 1
Előadó: Balogh Tibor polgármester
( írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta ezt a
napirendet. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.

Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 3 igen szavazattal egyhangúlag a rendezvényen való
részvételt elfogadta és a képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő- Testülete
56/2014 (VIlI. hó 8. nap) határozata
Dunabogdányi rendezvényen történő önkormányzati részvételről

A Képviselő-testület,
A Dunabogdányban megrendezésre kerülő " Bogdányi
önkormányzati részvételt határozza el.

Balogh Tibor sk.
polgármester

Búcsú " rendezvényen

történő

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Egyebek:
Terdik Tibor:
Az Ady utcán a parlagfű ember nagyságú intézkedést kér ebben az ügyben.
Az Ady utca végén megáll a víz kéri, hogy legalább követ kellene oda vinni, hogy az ott élők
ne a sárba jöjjenek ki.
Buzák Zsolt:
Sok a gazdátlan eb a terepülésen, valamit ezzel a problémával is kezdeni kel.
A polgárőrök minden ellenszolgáltatás nélkül végzik a szolgálatokat, ha van rá mód akkor
valamivel támogatni kellene őket. Úgy tudja, hogy a rendőri jelenlét is nagyobb lenne a
településen, ha polgárőr is járőrözne velük.
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Balogh Tibor polgármester:
Sokan kérdezték, hogy az kapubejárójuk miért nincs megcsinálva? Ott ahol a csapadékvíz
elvezetése megkövetelte azon a helyen lett kialakítva. Biztos lesz átadás - átvétel és akkor
végigjárják és megnézik az elkészült utakat és akkor visszatérnek a problémás szakaszra is. A
polgárőrséggel felvetett kérdésnek nem tudja, hogy mi a realitása, utána fog járni.
ő

Szentpéteri Szabolcs jegyző:
A parlagfűvel kapcsolatban neveket és címeket kér. Megnézi, hogy mel y módszerekkel lehet
a leghatékonyabban fellépni.

Több napirendi pont nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

k.m.f.t.

