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Nyírbogdány Község
szeretettel
2014.
az általános iskola mögötti

AP
Önkormányzata és Képviselő Testülete
meghívia a község lakosságát
műjus 1-ién (csütörtök)
sportpályán megrendezésre kerülő maiálisra.
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A Falujáró kisvonat 12:30 órakor a Gyártelep Iskola előtti megállóból szállítja a rendezvény helyszínére az .sokat.
Érdeklődni, a főzőversenyre jelentkezni a 0630/5501317 telefonszámon lehet 2014 Április 29-én (Kedd 16 Wil).
A müsorváltoztatás jogát fenntart juk!
A rendezvény végén (vélhetően 22 órakor) a Gyártelepen lakók részére kisbusz indul az általános isk'" ••••
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e.) Nyárfa u.:
f.) Zsák u.:

Tisztelt Nyírbogdányiak!
Elérkezett o 2014. esztendíí, oz év, amely talán egy hosszan tartó
hagyományt
indíthat útnak Nyírbogdányban.
Az elmúlt évek
átgondolt önkormányzati gazdálkodása és ezzel összefüggésben
o
kormányzati intézkedések,
lehetové tették, hogy o KépviseloTestület idén fejlesztési elképzelésekre
alapozott költségvetést
. tudton elfogadni.

495 m2.
480 m2.

A munkálatok
elvégzésének
díja - o benyújtott legolcsóbb
árajánlat alapján - 5.513.1 OO,-FH ÁFA.
A tervezett kezdési határido elsosorban idöjárás függvénye, de
várhatóan 2014. május hónap. A várható befejezési határido: 2014 .
június hónap, azonban o kivitelezési
határidot oz idojárási
viszonyok nagyban befolyásolhatják.

Az önkormányzat tervei szerint 2014. évben o település legégetobb
fejlesztései valósulnak meg, részben pályázati forrásból, illetve
olyan fejlesztési cél megvalósítása
esetén, amelyben pályázati
kiírásra nem kerül sor, ott dnerf biztosításával.
Az elso és legfontosabb
fejlesztési cél o gyártelepi temető
rendbetétele, amely o tereprendezési
munkálatokból,
új kerítés
épltéséhfíl, parkolóhelyek
kialakításából,
oz elöregedett fasor
kitermelésébdl,
valamint o ravatalozó épületének felújításából áll.

A karbantartási
és felújítási munkálatok tervszerű elvégzése
mellett oz önkormányzat kiemelkedo fontosságú feladatának is érzi
oz önkormányzati tulajdonban lévo földterületek hasznosítását is.
Ennek keretében megindult oz önkormányzati külterületi földutak
karbantartása
is. Földméro által kimérésre kerültek o földutak, o
hivatalos földhivatali adatok alapján. Ezt kdvetííen o fás, bokros
benövéseket kitisztítattuk. így o 017 helyrajzi számú külterületi út
karbantartása valósult meg.
A Vasvári Pál utca végén lévo terület is rendezésre került. A
területen lévo növedékek eltávolítását kcvetfíen lehetevé vált o
terület valós művelési ágának o helyreállítá so. A területet
az
önkormányzat
egységessé
kívánja tenni és a jövóoeni
hasznosítását
mezőgazdasági
termelés
keretében
megvalósítani.
Tájékoztat
juk a lakosságot
arról, hogy az
Önkormányzat
ezen területein
építési telkek kialakítását
nem tervezi.

A ravatalozó épülete kívül és belül egyaránt meg fog újulni,
kialakításra
kerül nemenkénti
vizesblokk,
o ravatalozó
alapterületének
kibbvítése mellett új tetiíszerkezet és urnafol is
kialakítása
kerül, nagyobbá válik és megszépül o kegyelet
lerovására
szolgáló helyiség is. A temetdi munkálatok
már
meqkezdfídtek. Afakitermelés és tereprendezés folyamatban von, o
ravatalozó épület felújítása o tervezési szakaszban jár, oz építési
engedélye folyamatban von.
Kezdeményezte oz önkormányzat o Nyírtura-Nyírbogdány
közötti
kerékpárút továbbépítését.
Ez o beruházás olyan nagyságrendet
képvisel,
amelynek
megvalósítását
csak pályázati
forrás
igénybevételévellehet
megvalósítani. Ennek ellenére o kerékpárút
nyomvonalával
kapcsolotos egyeztetések
folyamatban vannak,
valamint elkészült o kerékpárút nyomvonalának engedélyes terve
is és folyamatban von oz építési engedélyes dokumentáció kiadáso
is. A kerékpárút Nyírbogdányból Nyírtura felé tartva o 4. számú
foközlekedési út jobb oldalán kerülne kialakításra, mintegy 6.2 km
hosszúságban.

Szót kell ejteni oz Ipari Park területén tervezett beruházásról. Már o
korábbiakban többször is hírt adtunk arról, hogy egy elektromos
áramot termelo kiserfímü tervezése
illetve kivitelezésének
elokészítése
von folyamatban.
Ennek o projektnek
o
megvalósulása, várhatóan o választásokat
kovetííen új lendületet
vesz.
Terveink között szerepel o település teljes belterületének térfigyelo
komera rendszerrel
történo kiépítése, amelyben szerepel o
külterület felé kivezetíí földutak bekamerázása
is. A település
szinte valamennyi nagyobb keresztezfídésében
és forgalmasabb
közútjain térfigyel rendszer épül ki pályázati forrásból, melynek
beadás és elbírálása folyamatban von.

Régi problémát orvosol o Képviselo-Testület
azzal, hogy o
településen
lévo valamennyi rossz állapotú önkormányzati
út
felújítását végezte, illetve végzi el.
A Képviselo-testület
döntése már meg született o kivitelezési
munka elvégzésérol. Az önkormányzati utak kátyúzási, felújítási
munkáinak
elvégzésére,
útalap készítésével
mort aszfalt
bedolgozásával átlag 15 cm vastagságban o Magyar Közút Nonprofit
Zártkorüen Működo Részvénytársaságot
(4400. Nyíregyháza Búza
tér 20.) bízta meg.
Az oszfoltozássol érintett utak:
o.) Domb köz:
800 m2.
b.) Ady Endre út:
420 m2,
r.) Gazdaság u.:
1500 m2,
d.) Állomás köz: - 300 m2,
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Az önkormányzat
tulajdonában
lévo Kazinczy Ferenc Baptista
Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Fo u. 3. szám
alatti foépületének
infrastruktúrális
fejlesztésére
már beadott
pályázati anyaggal rendelkezik oz önkormányzat, o tervezet szerint
oz épület nyílászáró
cseréjére
kerülhet sor. A fejlesztés
megvalósulása
esetén oz 'iskola üzemeltetése
lényegesen
gazdaságosabban
megvalósítható.
A beruházás eredeti tervek
szerinti megvalósulása
esetén o fűtési költségek 15-200/0-os
megtakarítását várjuk.
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Husquorno szegélyvágóvol melynek átodásáro 2014 április 24-én
került sor. A különdíjot
Tóth Kisgép Centrum tulojdonoso, Táth
Gyulo odto át Bologh Tibor Zoltán polgármester úrnok.
Virágos Nyírbogdányért
Mozgolom újroindításo. Szeretnénk ho
2014-ben
újro virágbo
borulno
Nyírbogdány
o Virágos
Nyírbogdányért Mozgolom keretein belül is.
Ismételten
meghirdetésre
kerül o Virágos Nyírbogdányért
Mozgolom,
oz ezzel kopcsolotos
további
információk
o
www.nyirbogdony.hu
oldolon lesznek olvoshotóok ..

Közfemefö
A Bogdányi Hírodó 2013. széptemberi
o folusi temetíí helyzetérol.

A településen o korábbi években jelentos problémát okoztok o
belterületi csopodékvíz elvezető rendszerek. Ezen létesítmények
tervszerű korbontortáso és felújításo - részben pályázoti, részben
önerobol - o korábbi években o település egyes részein már
megvolósult, ozonbon o hosszú távú rendeltetésszerű
működés
csok o teljes települési rendszer megfelelo műsznki állopoto esetén
indokolt. 2014-ben is folytotódni fog oz árkok korbontortáso
és
rendbetétele.
Távloti
terveink
között
szerepel,
összefüggésben
o
közfoglolkoztotás
kibovülésével
o volt GESZ épületének
és
telephely ének rendezése is. A legcélszerűbb o régi, eredetileg
teljesen más funkciójú épület bontáso lenne, omelynek helyén
modern, hoszigetelt
épület létesülne.
Ezen o telephelyen
összpontosulno
o település
üzemeltetetésével
kopcsolotos
volomennyi
gép, eszköz és felodotkör.
Tervek szerint oz
önkormányzoti géppork és járművek számáro gorázsok építése,
komplett központi műhely kiolokításo, o dolgozók részére kulturált
és o jelenlegi munkovédelmi szobályoknok megfelelo vizes blokk,
(wc, zuhonyzó), étkezo, öltözo és melegedo helyiségek kiolokításo.
A tűzoltószértár
épülete jelenleg funkció nélküli, o 2009. évi
vihorkár után oz épület tetdszerkezete
megújuit, de oz épület többi
része felújításro szoruló állopotbon von. Rendezése oz onyogi
forrásoink függvénye.
A 2013-bon meghírdetett Virágos Mogyorország című mozgolombon
Nyírbogdány településünket
külön díjjol jutolmozták, egy dorab

számábon már számot odtunk

A helyzet ozóto sem változott, oz önkormányzot
o gyártelepi '
önkormányzoti tulojdonú temeto üzemeltetésévellátjo
el kötelezo
önkormányzoti felodotát, o folusi temeffí tulojdonjogo megoszlik o
református és rómoi kotolikus egyházközség
között, így mint
tulojdonosokot
o fenntortás
kötelezettsége
oket terheli.
A rovotolozó épülete oz önkormányzot tulojdonábon von.
A tovoszi idojárás közeledtével oz önkormányzot
o tulojdonos
egyházok, volomint o tulojdonjoggol
nem rendelkezo
görög
kotolikus egyház meghívásávol 2013. március 14-én egyeztető
megbeszélést
kezdeményezett,
ohol o lelkészek
oz
egyházközségek
testületei, volomint o képviselo-testület
is részt
vettek. A megbeszélés céljo o temeto jövobeni üzemeltetésének
biztosításo volt, o felvázolt lehetoségek:
-uz önkormányzot odjo át o rovotolozó tulojdonjogát
egyházoknok, így egységesnek nevezhetíí tulojdonlás
-n tulojdonos
egyházok
oz önkormányzot
tulojdonjogukot,
így egységes
tulojdonosi
kiolokításro és o költségek is oz önkormányzotnál

o tulojdonos
jön létre.

részére átodják
szerkezet
kerül
jelenteknek.

-kdzds üzemeltetés: o folusi köztemeto egy éves üzemeltetése
kb.
4.000.000.-ft,
ezen összegnek
o tulojdonosok
közötti
megosztásávollehet
o közös üzemeltetésben
gondolkodni.
A tulojdonjog kérdése ozért fontos, mert o kdztemetében víz és
csotorno díjot és o temeffí gondnak bérét oz önkormányzot fizeti.
Mivel nem tulojdonoso
o kdzternetf
területének
csok o
rovotolozónok.
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· Ennek az egyeztetésnek eredménye annyi lett, hogya nyírbogdányi
református egyházközség a tulajdonában lévő temető részt az
önkormányzat
részére
felajánlotta,
a római katolikus
egyházközség ezen a megbeszélésen nem tudott dönteni.
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A munkaprogramban
a belterületi utak javítása, kátyúzása és a
belvízelvezető
árkok felújítása
szerepelt,
abelvízelvezető
programban lehetőség volt a nem tervezett belterületi utak
vízelvezető árkainak felújító, karbantartó burkolására (pl. Kőrösi
Cs. S.) utca teljes hosszában önkormányzati költség kiegészítéséveI.
A belterületi utak útpadkái teljes egészében tisztításra kerültek, a
felhalmozódott
földréteg eltávolításával
valamint víz aknák
bevezető nyílásának szabaddá tételéveI.
2013. szeptemberétől
decemberéig 8 munkaprogramban
39 fő
foglalkoztatásával
8.156 ezer Ft 1PO%-os bér és járulék
támogatás sal történt a közfoglalkoztatás.
A STARTprogromok lejárta után november Ol-től15 fő szakmunkás
képzése november 18-tól az alapkompetencia
képzés 21 fővel
indult 2014. április 30-ig.

Római Katolikus Egyház kezdeményezésére
2014. március 20-án
ismételten sor került egy megbeszélésre,
amelyen a képviselőtestület vett részt. A római katolikus egyházközség a temetőrész
tulajdonjogát nem kívánta az önkormányzatra
átruházni csak az
üzemeltetést adná át; de anyagi forrás nélkül.
A Kéviselő-Testület megismerve a római katolikus egyházközség
álláspontját
egyhangú döntésében
a temető üzemeltetésének
biztonsága érdekében a tulajdonában lévő ravatalozó épületét a
jelenleg tulajdonos egyházak részére ajánlotta fel.
A végleges döntésre azonban várni kell, mert a római katolikus
egyház püspökének a meg született megállapodásokat
jóvá kell
hagynia.
!

Az egyházak 2014 április lS-én temető takarítá st hírdetek meg,
melyen önkormányzatunk
is részt vett. Balogh Tibor Zoltán
polgármester úr, Angyalosy Zsoltné református tiszteletes asszony,
Sári András római katolikus plébános és a görög katolikus
egyházközség képviselői egyeztettek a helyszínen, a temetőben
keletkező temetői hulladék elszállítása, ártalmatlanítása
ügyében,
amelynek
becsült költsége mintegy 200.000 ft/elszállítás.
Angyalosy Zsoltné javasolta - tekintettel
arra, hogy minden
használó jelen volt - hogy kerüljön a hulladék becsült elszállítási
költsége négy egyenlő részre felosztásra. Ettől a javaslattói az
egyházak képviselői -kivéve a református egyházat- mereven
elzárkóztak, azzal az indokkal, hogy erre nekik nincs pénzük. Ezt
követően Balogh Tibor Zoltán polgármester úr felajánlotta, hogya
jelenlegi hulladék e,lszállítási költségét az önkormányzat átvállalja.
Lelkész Asszony a többi egyház nevében is megköszönte az
önkormányzatnak,
többek
között Balogh Tibor Zoltán
polgármesternek
pozitív hozzáállását
és egyben felhívta a
jelenlévő egyházi képviselők figyelmét, hogy mielőbb hozzanak
döntést a temető jövőbeli működésével kapcsolatosan.
Fontos megemlítenünk, hogy ami régen volt. az napjainkban már
nem mlíkddhet, tehát nem járható út a hulladék elásása, elégetése,
hanem a jogszabályok által előírt mádon erre a tevékenységre
engedéllyel rendelkeze közszolgáltatóval
kell a temetői hulladék
elszállítását, ártalmatlanítását
elvégeztetni, tekintettel arra, hogy
a temetői hulladék veszélyes hulladéknak minősül -és az ezzel
kapcsolatos szabályok be nem tartása 100.000-10.000.000
ft-ig
terjedő bírsággal súlytható.

Közfoglalkoztatásról

A szak és betanított képzésnél 12 fő szerzett szakképesítést.
A
kompetencia képzésen részvevők a 8 osztályt el nem végzett
közfoglalkoztatottak
köréből került ki. A képzés feladata az
önéletrajz írása, az állásinterjún
való megjelenés, kérelmek
beadványok,
nyomtatványok
kitöltése
az alap műveltség
fejlesztése volt a legfontosabb célkitűzés.
A közfoglalkoztatásánál
igen nagy a mozgás sokan megpróbálnak a
jobb kereset reményében a megyeszékhelyen,
vagy külföldön
munkát keresni, de tapasztalatunk
szerint a munkaviszony 1-2
hónapnál nem hosszabb időtartamú.
A novemberben
és decemberben
induló progromok áthúzódó
időtartamúak voltak (2014. április 30-ig). Ennek következtében
jelenleg 53 fő vesz részt közfoglalkoztatásban.
Az elmúlt hónapok tapasztalata azt mutatja, hogy sajnos egyesek
számára túl hosszúnak bizonyult az egy éves foglalkoztatás, és ez
megnyilvánult munkafegyelemnél,
a munkában való részvételnél.

néhány gondolatban

2014. április 01-én indult a 2. START munkaprogram
50 fő
foglalkoztatásával
7 és 8 hónap időtartamra A támogatás összege:
42.543 ezer Ft. 34.468 ezer bér és járulék, valamint 8.075 ezer Ft
anyag költség bontásában.
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Önkormányzati rendezvényeink képekben
2013. október 5. Folunop
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2013. Korócsonyi rendezvény

2014. mórciu s 8. Nönap

~----------------------~
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2014. március 28. "Nyírbogdóny

Szeretlek"

Képviselő testületi munkáról röviden
A Képviselő-Testület 2013. évben a kdtelezfí 6 testületi ülés helyett 23
ülésén meghozott 82 határozattal és 11 helyi rendelettel alakította ki
a településünk életét érintő közügyek szabályait, alkotta meg a
település mindennapi életéhez szükséges helyi jogszabályakat.
A Képviselő-Testület
munkája 2014-ben érezhetően felgyorsult, a
testület az éves munkatervben
tervezett üléseken túl, gyakorta
rendkívüli üléseken vitatja meg a szükséges döntés tervezeteket.

39.545.-eFt-otterveztünk
az alábbiak szerint:
aktív korúak rendszeres szociális segélye
foglalkoztatás helyettesítő támogatás
lakásfenntartási
támagatás
önkormányzati segély
közgyógyellátás
köztemetés

A testület megalkotta az önkormányzat 2014. évi költségvetését,
amelyben a bevételek között a központi költségvetésből
kapott
támogatások
tervezett
összege 101.733.-eFt.
Ebből a helyi
önkormányzatok
általános működéséhez
és ágazati feladataihoz
kapcsolódó támogatás 69.078.-eFt. Az egyes szaciális feladatokhoz
visszaigényelhető
támogatásnál 32.655.-eFt-al számolunk.
A műkcdési bevételeknél bérleti díj, kamatbevétel címén 982.-eFt-tal
számolunk.

Működési célú pénzeszközátadásra
4.571.- e Ft-ot terveztünk.
Beruházási kiadásra 12.149.-eFt-ot, felújítási kiadásokra 37.851.-eFt
összegben terveztünk.
Az önkarmányzat

- Rendelkezett egyes önkormányzati rendeletek módosításával
az
önkormányzati segély jog intézményének bevezetéséről, e körben az
egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2013. (11.14.)
rendelet valamint az egyes gyermekvédelmi
ellátások
helyi
szabályairól szóló 24/2005. (XI1.30) rendelet módosítására került sor.
A Képviselő-testülettől
átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság a
rendeletben meghatározottak
szerint nyújt önkormányzati segélyt a
létfenntartást
veszélyeztető
rendkívüli
élethelyzetbe
került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő
személyek részére.

A működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson
belülről
jogcímen 27.970.-eFt-tal
számolunk, amelyben az OEP-től átvett
pénzeszközök
4.339.-eFt és a munkaügyi központ támogatása
(közfoglalkoztatásra)
23.631.-eFt szerepel.

1.

kívülről átvett pénzeszköz
támogatásból adódik.

Finanszírozási
bevételeknél
igénybevételévei terveztünk.

24.-eFt, a zsidótemető

a várható költségvetési
Ennek összege 50.000.-eFt.

általános tartalék alapja 26.000 .-eFf.

A Képviselő-Testület 2014-ben a költségvetés elfogadásán túl:
- A lejárt határidejű
határozatok
végrehajtásáról,
átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét
érintő fantosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri
beszámolót elfogadta.

A közhatalmi bevételeknél az előző évi teljesítéseket
alapul véve
67.000.-eFt-tal számolunk. Ezen belül: iparűzési adóbevétel 62.000.eFt, a gépjármű adóbevétel
önkormányzatnál
maradó része
várhatóan 5.000.-eFt.

Államháztartáson
karbantartásához

1539.-eFt
21888.-eFt
15288.-eFt
450.-eFt
80.-eFt
300.-eFt

maradvány
- Megalkotta Nyírbogdány
Község Önkormányzata
KépviselőTestületének 2014. évi üléstervét, amelyben a kdtelezf és előre
tervezhető testületi ülések főbb napirendi javaslatait, valamint
tervezett időpontjait fektette le. A gyakorlatban
az üléstervben
szereplő ülések számától háromszor több testületi ülésre szokott egy
évben sor kerülni.

Településünk költségvetésének
kiadásai az alábbi tételekből állnak:
A 2014. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata fö'összege
247.709.-eFt.
Működési célú kiadásokra
összesen
197.709.- eFt összegben
terveztünk, ezen belül személyi juttatásokra 70.578.- eFt,
munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adóra
15.120.- eFt és dolagi kiadásokra 46083.- eFt-ot.
A kiadási tételek másik nagy csaportja a Szociális célú kiadásak, itt

- Elfogadásra
önkormányzati
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2014. évre vonatkozó közbeszerzési terv.
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- Nyírbogdány Község Önkormányzata, mint tulajdonos fejlesztési
támogatási igény benyújtását határozta el, az egyes önkormányzati
. feladatokhoz kapcsoládó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2014. (1.31.) BM rendelet keretén
belül a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú
Művészetoktatási
Iskola 4511. Nyírbogdány Fő u. 3. szám alatti
intézmény, kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmény
fejlesztése, felújítása keretében az iskolai étkeztetés
végző
intézmény infrastrukturális fejlesztésére.

A Kormány a Magyar Köztársaság nevében köszönti a 90. a 95. és a
100. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel
rendelkező, magyar állampolgárságú szépkorú személyeket.
A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár, amely
teljesen független a szépkorú személy egyéb ellátásaitól.
90. életév betöltése alkalmából köszöntöttük szeretettel

Érdekessége ennek a támogatási igénynek, hogya beruházás
megvalósítása során az építéshez kapcsolódó támogatási összeg
legalább
5 %-ának
mértékéig
határozott
idejű
közfoglalkoztatottakat
kell alkalmaznia az önkormányzatnak.

Mitró Jánosné /született Jánóczki Rozália/,
Németh Józsefné /született Berei Terézia/,
Tugya Borbála,
Hajnal Lajosné /született Nagy Zsófia/,
Vajner Lajos,
Juhász Antallakosunkat.

Nyírbogdány Község Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárult Nyírbogdány, Gyártelep u.l3. szám alatti 929/4 hrsz-ú ingatlanán a Református Egyházközség TAMOP-2.4.5.-12/1-2012-0085
számú
pályázatán ak megvalósításához.
A fenti ingatlant az önkormányzat
a projekt fenntartási időszak végéig, vagyis 2018. december 31-ig
biztosítja az egyházközség részére.

Igen bensőséges és örömteli eseményként Nyírbogdányban 2014.
március 22-én került sor családi ünnepség körében a 100 éves
Harsányi József köszöntésére. József bácsit Balogh Tibor Zoltán
Nyírbogdány
Község polgármestere,
Dr. Seszták
Miklós
Országgyűlési képviselő valamint a polgármesteri hivatal nevében
Fegyver Tamásné anyakönyvvezető köszöntötte.

Megállapodás született a volt GESZ udvaron felhalmozott nagy
mennyiségű kőtörmelék hasznosítására
is, a Képviselő-Testület
megbízta a MADSZA-BAUKft (4002. Debrecen Biczó István kert 82/B.)
vállalkozót a beton törmelék feldolgozási, törési munkálatainak
elvégzésére.

Az idősek iránti tisztelet és hála kifejezéseként Dr. Seszták Miklós
Emlékplakettet, Balogh Tibor Zoltán polgármester ajándékkosarat,
valamint Fegyver Tamásné verssei köszöntötte Harsányi Józsefet
Nyírbogdány Község szépkorúját.

A jogszabályi
előírásokra
való tekintettel
szükséges
volt
foglalkozás-egészségügyi
szerződés
megkötésére,
mivel a
korábban érvényben
lévő meghosszabítása
már nem volt
lehetséges, így a testület döntése alapján A Bélteki és Kati Kft.-t
(4400. Nyíregyháza, Sóstói u. 34, ÁNTSZ engedély: 4065-4/2010,
adószám: 11722302-3-15) bízta meg a testület Nyírbogdány Község
Önkormányzata
és intézményei
tekintetében
a külön
jog szabályokban
meghatározott
foglalkozá s-egész ségügyi
feladatok teljes körű ellátásával.

Szépkorúak köszöntése
Arról ismerszik meg egy ember, s arról ismerszik meg egy adott kor
vagy adott társadalom, hogy hogyan bánik időseivel. A bölcs ember,
a tisztességes
és alázatos ember tudja, hogy időseink, bölcs
öregjeink nélkül mi magunk sem lennénk: tőlük kaptuk az életet,
tőlük kaptuk szellemi és kulturális javainkat, az ő kezük
munkájából épült fel mindaz, amit mi a saját munkánkból
építhetünk tovább .
..Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet
érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai,
közösségei, intézményei részérőL" írja a 225/2008. (X.21.) Korm.
rendelet a szépkorúak jubileumi köszöntéséről.
E kormányrendelet
értelmében,
személyes
megbecsülésünk,
hálánk jelképeként településünk vezetői köszöntötték a település
szépkorúit.
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VASLAKODALOM
A vasakaratot
szimbolizálja,
ami _ a házasság
csucsan és
mélypontján is boldogságban átjuttatja a házaspárt. így történt ez
Juhász Antal és Hajnal Ilona nyírbogdányi lakosok életében is, akik
2012. november 22. napján, pontosan 65 -évvel ezelött kötöttek
házasságot "Házasságkötésükhöz"
slÍvböl gratulált a település
vezetösége jó egészséget kívánva Anti bácsinak és Ilona néninek.

A szállóvendégek számára külön térítés ellenében napi háromszori
étkezést is biztosítunk.

A szálláshely
4 ágyas apartman: 16.000.-ftjapartman
3 ágyas apartman: 12.000.-ftjapartman
A szálláshely
igénybevételéröl
Szentpéteri Szabolcs kuratóriumi
telefonszámon kapható.

Közalapítvány
A Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért
Közalapítvány, mint arról már tájékoztatást
adtunk pályázatot
nyújtott be 14 férónelyes falusi szálláshely kialakítására. Az épület
kiváló minöségben elkészült, a pályázati cél megvalósításra került.
A Bogdányi Vendégház a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Falusi
és Agroturizmus Országos Szövetsége által kiadott Nemzeti
Tanusító Védjegy szerint megfelelt a szálláshely üzemeltetési
engedély kiadásának rendjének és a Nemzeti Tanúsító Védjegy
Szabályzat
követelményeinek
és a 4 napraforgó
védjegy
használatára 2019. január 16-ig jogosult.
Az épület illetékes építésügyi hatóságtól is sikeren megkapta a
jogerös használatbavételi
engedélyt, valamint a szálláshely
müködéséhez fontos üzemeltetési engedély is a közalapítvány
birtokában van.
A 14 féröhelyes Bogdányi Vendégház két 4 ágyas és két 3 ágyas
apartmanban várja a szállóvendégeket. Minden apartmanhoz külön
vizes bio kk tartozik, és a szállóvendégek
igényeit külön közös
étkezö és konyha is szolgálja.
A szálláshely
lehetöség.

igénybevételére

várható an 2014. május hónaptól lesz

bövebb
információt
elnöknél a 06.20/2396322
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A nyírbogdányi Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda,
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola életébó1

Polgármesteri

-

Hivatal tájékoztatója

Parlagfű
2014-ben is eljött a tavasz és hamarosan elérkezik az allergén
növények egyik legagresszívabb
fajtájának a parlagfünek a
virágzása is, amely nagyon sok helyi lakos életét keseríti meg.
Néhány gondolatban a legfontosabb tudnivalókról.
A parlagfű elleni védekezési kötelezettség a következó1böl áll: a
földhasználó kül és belterületen egyaránt az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon köteles a parlagfű virágbimbó jának
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotat a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Az iskola ROBOTlKA csapata 2014. március 29·30. között Bécsben
vett részt a nemzetközi ROBOT CHALLANGEversenyen. A csapat 4
robottal versenyzett. Az egyik versenyszám a lEG O vonalkövető,
ebben a számban a csapat döntóDen a 8. köridővel zárt. A másik a
lEGO Szumo versenyszám, itt mindhárom robot döntőbe jutott. Az
egyik csapat 2., a másik 3. helyezést ért el. A csapat tagjai: Jakab
Ágnes, Papcsák Nóra és Poór Fanni 7. osztályos tanulók voltak.
Felkészítő tanáruk Abán Csaba tanár úro
2014. április 28-ra meghívtak a ROBOTIKAcsapatból egy kislányt az
MI Ridikül címü müsorába, hogy bemutassa a lEGO robotozás
titkait, és örömeit.
A képzőmüvészeti tagozatos diákok rajzpályázaton vettek részt. A
gyerekek olyan jó rajzokat küldtek be erre a pályázatra, hogy
NíVÓ-díjasok lettek. Díjazottak: Balogh lilla 8.,léka Patrícia és Tóth
Diána 4. osztályos tanulók. Felkészítőtanáruk
Nagy Zoltán tanár úro
2014. április 12-én családi napon vettek részt az iskola diákjai és
családtagjaik Nyíregyházán a Nyíregyházi Baptista Gyülekezet
szervezésében. Az eseményen a Baptista Szeretetszolgálat elnöke,
Szenczy Sándor is részt vesz.
Diákjaink az elmúlt időszakban több - a Rétközi Iskolaszövetség
által rendezett - versenyen vettek részt, ahol szép eredményeket
értek el. Történelemversenyen
lovácsi Gergő (6. a) az 5. helyezést
érte el, Ócsai Gergő Márk (6. b) 6., Molnár Richárd (5.a) a 7., Juhász
Petra (5.b) a 8. helyezést érte el. Felkészítő tanáruk Korponai Anna
tanárnő volt. Német versenyen is részt vettek tanulóink, ahol
csapatban versenyeztek.
A Kulcsár Krisztián (5.b), Csengeri
Dorottya (5.b), Berki lászló (6.b) összeállítású csapat a 4. helyen
végzett. Felkészítő tanáruk Horváth Endréné tanárnő volt.

Parlagfű külterületen
Aföldterület ellenőrzését az ingatlanügyi hatóság azaz az illetékes
földhivatal
végzi, aki fertőzött terület esetén értesíti a
növényvédelmi hatóságot, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot (NTI).
Az NTIrendeli el a közérdekü védekezést és szabja ki ketélezben az
akár 5.000.000.-ft-ig terjedő növényvédelmi bírságot is, és jogosult
érvényesíteni az eljárással kapcsolatos költségeket is. Fontos, hogy
külterületi ingatlannál a földhasználót
nem kell értesíteni a
helyszíni szemléről és nem kell külön felszólítani parlagfü
mentesítésére.
Ennek az indoka, hogy a törvény szerint a
tulajdonos folyamatosan köteles gondoskodni ingatlana parlagfű
mentesítéséről.
Parlagfű belterületen
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének
a
földhasználó
nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább
virágbimbós fenológiai állapotú parlagfüvel fertőzött, akkor - a
külterületi ingatlanokhoz hasonlóan - özérdekü védekezést kell
elrendelni.
A közérdekü védekezéssei kapcsolatban felmerült összes költséget
az ügyfélnek kell megfizetnie.
A közérdekü védekezés azt jelenti, hogya parlagfüvel fertőzött
ingatlanra a jegyző által kijelölt vállalkozó beléphet és a közérdekü
védekezést
elvégezheti.
A közérdekű
védekezés
végrehajtása
esetén a fóldhasználó
a kultúrnövényekben
esetlegesen
keletkezett
károkért
nem tarthat
igényt
BOGDÁNYI HíRADÓ 2014.
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Lakókörnyezetrendbentartása
kártérítésre. A közérdekű védekezés végrehajtását
követően kötelező jelleggel növényvédelmi bírság
kiszabására kerül sor!

A település lakó ingatlanjainak
és környezetének,
rendszeres ápolása több okból is fontos lehet.

kertjének

Eloször is esztétikus.
Másodszor egy átlagos falusi kertben kevés anyagi, kicsit több
fizikai ráfordítással
egy család teljes zöldség és gyümölcs
szükséglete megtermelhetö, különösebb szaktudás nélkül.
Harmadik ok azonban már kötelesség, ezen újság hasábjain már
írtunk a parlagfü és allergén gyomok elleni kötelezö védekezésrfíl.

A növényvédelmi bírság 15.000-Jt és 5.000.000.-ft , amely a
fertözött terület nagyságától függöen kerül meghatározásra pl: 200
m2 fertözött terület esetén akár 100.000.-ft is lehet. A
növényvédelmi
bírságot minden esetben ki kell szabni, a
hatóságnak e tekintetben nincs mérlegelési lehetösége.

Égetés
A lakossági égetéssel kapcsolatos fontosabb információkat már a
2013. szeptemberében megjelent Bogdányi Híradóban is leírtuk és
www.nyirbogdany.hu web oldalon is felhívtuk a figyelmet ennek a
kérdésnek
a fontosságára.
Sajnos az eltelt idöszakban
nyilvánvalóvá vált, hogy e téren sajnos még mindig vannak
hiányosságok.
Nyílt téren csak kiskerti, növényi eredetühulladékat
lehet égetni.
A magánterületen
történö tiltott égetésért és az ebböl eredö
környezetkárosításért,
illetve környezet szennyezésért az ingatlan
tulajdonosa, illetve használája a felelos.
A kerti hulladékat
elsosorban
hasznosítani
kell, pl.
komposztálással.
A kerti hulladékot égetni csak úgy szabad, ho egyébként nincs
tüzgyújtási tilalom. A környezetre tüz és robbanásveszélyt
ne
jelentsen és oz égéstermék (füst, pernye) kárt ne okozzon, illetve a
lakókörnyezetben élóKet ne zavarjo.
Nagyobb mennyiségü füstöt termelö, nedves kerti hulladékot nem
szabad égetni, amennyiben ilyen tüz keletkezik, annak eloltásáról
és a légszennyezés megszüntetéséröl
a tulajdonos gondoskodni
köteles.
Tilos az égetendö kerti hulladék közé más kommunális illetve ipari
eredetü hulladékot (pvc, gumi, más veszélyes hulladék) tenni és
elégetni.
A szabadban a tüzet örizetlenül hagyni nem szabad, veszélyesetén
a tüzet azonnal el kell oltani és a tüzelés helyszínén olyan.
zközöket és felszereléseket
kell készenlétben
tartani,
lyekkeL.D tüz terjedése megakadályozható,
illetőleg a tüz

Tájékoztatás foglalkoztatást helyettesítö támogatásban részesülö,
illetve azt kérelmezöügyfelek
számára.
A foglalkoztatást helyettesítö támogatásra valá jogosultság egyéb
feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosult ja a
lakókörnyezete
rendezettségének
biztosítására
vonatkozá
feltételeket köteles teljesíteni.
A lakókörnyezet
rendezettségének
biztosítása
körében a
foglalkoztatást helyettesítö támogatást kérelmezö vagy az abban
részesülö az általa életvitelszerüen
lakott lakás állagának és
rendeltetésszerü
használhatóságának,
valamint higiénikus
állapotának biztosítása körében köteles:
a) a lakásra vonatkozó jogszerü használat igazolására, és
b) a lakás a mindennapi életvitelhez (alvás, fözés, étkezés,
mosogatás, tisztálkodás,
mosás, stb.) szükséges bútorokkal,
berendezési tárgyakkal, eszközökkel való ellátására, és
c) a közszolgáltatások
(elektromos áram, víz, gáz, távhö stb.)
szabályos vételezésére, és
d) együttmüködni
a fertözö betegségek
kialakulásának
és
terjedésének megelözése céljából a lakás rágcsálóktól, kártevöktöl
való mentesítésében, és
e) a lakás padlózatának, falazatának folyamatos tisztán tartására,
takarítására, és
f) a mosásra, valamint a rendszeres tisztálkodásra szolgáló vizes
helyiség(ek) és a mindennapi használatra alkalmas módon kiépített
és meglévö személyes használatú illemhely rendeltetésszerü
használatára, rendszeres takarítására.
A fentiek teljesítése helyszíni környezettanulmány
elvégzésével
kerül ellenőrzésre. Amennyiben a lakókörnyezet rendezettsége
nem megfelelo, a jegyzö - az elvégzendo tevékenységek konkrét
megjelölésével
- felszólítja
az ellátásban
részesülöt
a
lakókörnyezete rendbetételére.
Aki a felszólítás
ellenére
sem tesz eleget az előírt
kötelezettségeinek,
annak a foglalkoztatást
helyettesítö
támogatása megszüntetésre kerül.
A kérelem benyújtója, illetve az ellótás jogosult ja a foglalkoztatást
helyettesíto támogatásra való jogosultság megállapítását követöen
is köteles
folyamatosan
biztosítani
lakókörnyezetének
rendezettségét.

Országgyülési képviselőnk:
A 2014 Április 6-i országgyűlési
képviselö választás eredményeképpen
Szabolcs-Szatmár-Bereg

a

Megyei 3. számú

választókerületben

Dr. Seszták Miklós (FIDESZ-KDNP)
jelöltje kapta a legtöbb szavazatot.

A Helyi Választási Iroda
Táiékoztatóia
1./2014. április 6-i országgyűlési képviselok választása.
2014. április 6. napján az ország új országgyűlési képviselok
választásáról döntött. Nyírbogdány településen 3 szavazókörben
2349 választópolgár élhetett választójogával.
Névjegyzékbe vett választók az 1. számú szavazó körben 597 fo,
2. számú szavazókörben 893 fo, 3. számú szavorókörben 859 fo.
A választás napján megjelent választópolgárok
száma összesen:
1285 fo, ez a választók 54,32 %-a. (l.sz. 368 fo, 2.sz: 458 fo, 3.sz:
459 fo.)

További információk a Polgármesteri Hivataban működo Helyi
Választási
Irodában
(jegyzo@nyirbogdany.hu)
és a
www.valasztas.hu oldalon elérhetőek.
Kérünk minden választópolgárt
éljen törvényben
biztosított
állampolgári jogával és vegyen részt a szavazáson.

Pártlistákra leadott szavazatok alapján (csak az elso három
helyezett) a FIDESZ-KDNP 496 szavazatot, MSZP-EGVÜTT-DK-PMMLP 306 szavazatot, JOBBIK 398 szavazatot kapott összesen.
Egyéni jelöltekre leadott szavazatok a településen (csak az elso
három helyezett): Dr. Seszták Miklós (FIDESZ-KDNP) 541 szavazat,
Földi István (JOBBIK) 400 szavazat, Dr. Legény Zsolt (MSZPEGVÜTT-DK-PM-MLP)287 fo.
2.T ájékoztatjuk a település szavazópolgárait,
hogya köztársasági
elnök kitüzte az Európai Parlament Tagjainak 2014. évi
választását.
A szavazás napja 2014. május 25. (vasárnap). A szavazás 6.00
órától 19.00 óráig tart. Szavazni a településen
kialakított
szavazókörökben lehet.
BOGDÁNYl
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