BOGDÁNYI HÍRADÓ
Nyírbogdány Község Önkormányzata
2009. augusztus

adatlapon megállapított anyagköltség illetve a
helyreállítási munkadíj legfeljebb 80%-a, míg a
biztosítással nem rendelkező károsult esetében
60%-a, számla ellenében.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2009. június 7-i viharkár
Nyírbogdány községben a 2009. június 7-i vihar a
település valamennyi épületében jelentős kárt
okozott.
Az
önkormányzat
az
elsődleges
kármentesítési munkálatokat – a lakóépületek
fóliázásával – megszervezte. A keletkezett károk
helyreállítására
és
a
pénzbeli
támogatás
igénybevételére a képviselő-testület a helyi szociális
rendeletében szabályozta a viharkár enyhítéshez
szükséges feltételeket.
A hivatalhoz 435 lakossági kérelem érkezett,
amelynek feldolgozása a Polgármesteri Hivatal
feladata volt. A támogatási kérelmeket a képviselőtestület Szociális, Egészségügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottsága bírálta el.
A Polgármesteri Hivatal a kárenyhítési támogatás
összegét csak abban az esetben tudja a kérelmező
részére átutalni, ha a kérelmező eleget tett a
támogatás feltételrendszerének:
A kérelmező a támogatás odaítélésének feltételeinek
megfelel, amennyiben
a.) a károsodott ingatlan lakás céljára szolgáló
lakóépület.
b.) az ingatlan a káresemény idején életvitelszerűen
lakott volt.
c.) a kár bizonyíthatóan a 2009. június 7-i viharral
összefüggésben keletkezett.
d.) a kár összege meghaladja a 20.000 Ft-ot.
e.) a tulajdonos nyilatkozata arról, hogy az
ingatlanra a kár keletkezésének időpontjában volt-e
érvényes biztosítása.
f.) A kérelmező nyilatkozata szerint figyelembe
vehető a munkadíj támogatás az elvégzendő
munkálatok szakmunka jellege miatt került sor.
g.) A kérelmező háztartásában a - Nyírbogdány
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló
5/2009. (IV. 15.) számú rendelete 14/A. §. szerint az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 500%-át, egyedülálló esetén 550%-át.
h.) Megfelelő részletezettségű (legalább anyag és
munkadíj tételekre megosztott számla) kérelmező
által benyújtott készpénzfizetési számla.
A támogatás mértéke a biztosítással rendelkező
károsult esetén rászorultságtól függően kárfelmérő
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Tisztelt kérelmezők!
A támogatás felhasználásakor igen fontos
tudnivaló, hogy a támogatás a viharkárral
összefüggésben a lakóingatlan
-tetőszerkezetében keletkezett károk anyagköltségeire (tetőcserép, tetőfólia és faanyag),
-tűzfalában, kéményében keletkezett károk
anyagköltségeire használható fel,
-tetőszerkezetében és a tűzfalában keletkezett
károk helyreállításának munkadíjára kizárólag
akkor fordítható ha a helyreállítás szakmunkát
igényel illetve a károsult egészségi állapota,
életkora alapján a helyreállításra önerőből nem
képes.
A kérelmezők 2009. augusztus 31-ig számolnak el
számlával igazoltan a Polgármesteri Hivatal felé. A
számlából azonban ki kell tűnjön, hogy a
támogatási összeg kizárólag a tetőszerkezetében
keletkezett károk anyagköltségeire (tetőcserép,
tetőfólia és faanyag),
-tűzfalában, kéményében keletkezett károk
anyagköltségeire,
-tetőszerkezetében és a tűzfalában keletkezett
károk
helyreállításának
munkadíjára
került
ráfordításra, a számlán ezeket tételesen fel kell
tüntetni. Amennyiben a számla nem felel meg
ezeknek a kritériumoknak, arra kifizetés nem
teljesíthető.
A biztosítással rendelkező károsultak esetén a
biztosító által kifizetett összeget a fenti tételek
szerint kell benyújtani.
A kérelmezőnek a bizottság határozatában
szereplő támogatási összeg mértékéig kell
elszámolni, elegendő, ha a számlán legfeljebb a
támogatási összeg szerepel.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a viharkár
enyhítés forrása közpénz, ezért az önkormányzat
kötelessége az, hogy a támogatások kizárólag a
helyi
rendeletben
meghatározottak
szerint
kerülhessenek felhasználásra, ezért a támogatás
igénybevételét
2009.
szeptember
30-ig
fényképfelvételek készítésével a helyszínen
ellenőrzi, a jogosulatlanul felhasznált támogatást a
kérelmezőnek vissza kell fizetni.

1

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Az önkormányzat a lakosság tehermentesítése
érdekében szervezi a helyreállítási munkálatok során
keletkező építési hulladék cserép és a veszélyes
hulladéknak minősülő pala elszállíttatását és
ártalmatlanítását is. Ez igen jelentős összeg, amely
egy hagyományos 10x10 családi ház esetén
megközelíti a 300.000.-Ft-ot. Az önkormányzat a
lakossági hulladékszállítás költségei eddig, közel
30.000.000.-Ft-ot tesz ki és várhatóan további
35.000.000.-Ft kifizetésére is sor kerül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az építési
hulladékok szervezett elszállítására 2009.
augusztus 31-ig van lehetőség, ezt követően
mindenki saját költségének terhére szállíttathatja el a törmeléket.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat a
központi támogatáson túl senki részére sem
biztosított
többlettámogatást,
mivel
az
önkormányzat ilyen célra pénzügyi forrással nem
rendelkezik.

biztosítási Igazgatóság a Magyar Köztársaság
területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkező, nagykorú személynek, ha
a családjában a kérelem benyújtását megelőző
hónapban az egy főre jutó havi jövedelem a
minimálbér nettó összegét (2009-ben 57 815
forintot) nem haladta meg,
részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 6. §-a szerinti
nyugellátást nem folyósítanak, és
a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem
látható esemény következtében a családja
mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan
veszélyeztető
krízishelyzetbe
került.
Ilyen
élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező
-a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően
elvesztette,
-jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez
képest 20%-ot elérő mértékben csökkent,
-lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési
kötelezettsége
a
törlesztő
részlet
2008.
szeptember havi összegéhez képest 20%-ot elérő
mértékben emelkedett, vagy
-egészségi állapota indokolja.
Nem jogosult támogatásra az a személy,
-akinek a 2009. év folyamán 15 ezer forintot
meghaladó
összegben
átmeneti
segélyt
állapítottak meg,

Az önkormányzat által a viharkár károsultjainak
megsegítésére megnyitott és elkülönített számlára
106.005.-ft érkezett, ennek az összegnek a lakossági
kérelmek alapján történő odaítéléséről a Szociális,
Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
várhatóan augusztus hónapban dönt.
Fontos tudnivaló, hogy a lakosok részére nyújtott
egyéb
támogatások
(önkormányzati
segély,
adomány, stb.) a központi támogatásból levonásra
kerülnek.

KRÍZIS ALAP
Elöljáróban: a krízis alap nincs összefüggésben a
2009. június 7-i vihar okozta károk enyhítésével, az
állami szociális rendszer keretében nyújtott szociális
segélyként
egyszeri,
vissza
nem
térítendő
támogatást állapíthat meg a Regionális Nyugdíj-
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-akinek esetében átmeneti segély megállapítása
iránt eljárás van folyamatban, a kérelem
elbírálásának időpontjáig, vagy
aki
az
e
rendelet
szerinti
támogatás
megállapítására irányuló kérelmének benyújtását
megelőző 90 napon belül átmeneti segély
megállapítására kérelmet még nem nyújtott be,
kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében
előírt feltételek az átmeneti segélyre való
jogosultságát egyébként kizárják.
A támogatás összege legalább húszezer forint,
legfeljebb ötvenezer - különös méltánylásra okot
adó körülmény fennállása esetén legfeljebb
százezer - forint.
A
támogatás
a
Polgármesteri
Hivatal
ügyfélszolgálati irodáján igényelhető formanyomtatványon 2009. augusztus 1-je és 2009.
november 30-a között.
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem
összegének igazolására alkalmas iratot vagy annak
másolatát, valamint az 1. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti esetben a lakáscélú kölcsön havi törlesztő
részletének emelkedését igazoló iratot.
A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja
számára állapítható meg.
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ISKOLAI HÍREK

Lezártuk a 2008/2009- es tanévet. Köszönöm
mindenkinek a helytállást, és külön azoknak a
tanulóknak a szorgalmát és odaadó munkáját, akik
az idei tanévben valamilyen tanulmányi versenyen
részt vettek és elismerésre méltó eredményt értek
el, öregbítve ezzel iskolánk jó hírét.
VERSENY EREDMÉNYEK
Tanuló neve
Szilágyi Patrik
Magyar Fanni
Támba Róbert
Varga Bettina
Rehó Bianka
Turcsán Gábor
Sipos Evelin
Szépi Gábor
Nagy Daniló
Papcsák Nóra
Papcsák Nóra
Tóth Zoltán
Németh Nóra
Sipos Evelin
Bodnár Katalin
Bodnár Katalin
Nagy Ádám
Sinka Dávid
Jakab Andrea
Pető Ágota
Pető Ágota
Danó Debóra
Rehó Bianka
Nagy Ádám
Pető Ágota
Hegyes Arianna

Verseny
Helyezés
Megyei közlekedési
VII.
Megyei angol
X.
Megyei angol
X.
Megyei angol
IX.
Megyei történelem
VII.
Bendegúz matematika arany fok.
Számítógépes
I.
illusztráció
Megyei angol
IX.
Megyei német
III.
RISZ rajz
III.
RISZ szavaló
I.
RISZ mesemondó
II.
RISZ mesemondó
III.
RISZ rajz
II.
RISZ prózamondó
III.
RISZ szép magyar
II.
beszéd
RISZ történelem
II.
RISZ számítástechnika
IV.
RISZ számítástechnika
II.
RISZ helyesírás
III.
RISZ prózamondó
II.
RISZ rajz
II.
RISZ természetismereti
II.
okosodó csapat
RISZ szép magyar
beszéd

IV.

A kiemelkedő teljesítmények sorából nem
maradhatnak ki a sporteredmények sem.
Fontosnak tartjuk a sport szeretetére nevelést,
hiszen testi és lelki egészségünk megőrzésének
egyik leghatékonyabb eszköze. Meggyőződésem,
hogy aki sportszerű a pályán, az jó eséllyel az
életben is tudja, hogy kell viselkedni.
Az I. korcsoportos fiú labdarúgó csapatunk a
nagykörzeti és megyei döntő megnyerése után
Fonyódligeten képviselte megyénk iskoláit az
országos döntőben. Csapatunk tagjai: Németh
Ádám, Sinka Norbert, Tóth Tibor, Tóth Tibor,
Sipos Bence, Tóth Rodrigó, Fegyver Márk, Hajnal
Roland és Tóth Krisztián

A II. korcsoportos lány 3 tusa csapat a megyei
döntőn II. helyezést ért el. A csapat tagjai: Jakab
Dalma, Goller Klaudia, Magyar Fanni, Vadászi
Judit, Nagy Vivien, Tóth Vivien.
Moldován Evelin a IV. korcsoportos megyei
magasugró verseny II. helyezettje.
Köszönöm
ezeket
a
szép
eredményeket
szorgalmas tanulóinknak és felkészítő tanáraiknak.
Még tart a szünidő, de szeretném felhívni a
figyelmet a tanévkezdés fontosabb eseményeire:
Javítóvizsga időpontja: 2009. augusztus 27.
(csütörtök) 800
Tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap: 2009.
szeptember 1. (kedd) 745
A tanév első hetében (szeptember1-7-ig) van
lehetőség beiratkozni a művészeti iskolában a
következő szakokra: zongora, furulya, néptánc,
képzőművészet.
Ismét lehetőséget teremtünk úszásoktatáson való
részvételre, a jelentkezéseket szintén szeptember
első hetében várjuk.
Szép nyarat, jó pihenést, tartalmas szünidőt
kívánok mindenkinek!
Szilágyiné Sinka Zsuzsanna
Intézmény vezető
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ÓVODAI HÍREK

SPORT HÍREK

Óvodánkban a júniusi hónap eseménydúsan ért
véget, szinte minden hétvégén ünnepeltünk.
Gyerekeink évzáró keretén belül színes műsorokkal
búcsúztak egy tartalmas évtől, az iskolába menők
meghitten búcsúzkodtak az óvó néniktől, dajkanéniktől, és az óvodában maradó csoporttársaiktól.

LABDARÚGÁS:
ARANYÉREM,
EZÜSTÉREM!!!
A Nyírbogdány SE Labdarúgó Szakosztálya a 20082009-es megyei III. osztályban (nyíregyházi
csoport) fényes sikereket ért el. A felnőtt csapat
aranyérmes lett, így feljutott a megyei II.
osztályba.

Községi óvodánk júliusban zárva volt, takarítási
szünet miatt. Augusztus 3-án (hétfőn) kezdődik újra
óvodánk nyitva tartása!

A 20 éve újra alakult Nyírbogdány SE először
játszhat ilyen szinten. Csire Sándor (UEFA "B"
licences edző) komoly munkát kezdett el a
csapattal, hiszen heti 2 edzés mellett 2
edzőmérkőzés (erős csapatok ellen) is szerepel a
programban.

Felhívom a kedves szülők figyelmét, hogy
szeptemberig óvodapedagógusaink nagy része még
a szabadságát tölti, ezért csak összevont csoportban
tudjuk fogadni a gyerekeket!
Gyártelepi óvodánkban augusztus 3-tól kezdődik a
nyári zárva tartás. A gyártelepi gyerekeket községi
óvodánkban szeretettel fogadjuk!
Szeptember 1-től (kedden) kezdődik a 2009/2010-es
nevelési évünk. Hagyományunkhoz híven, az első
osztályos gyerekeket 730-tól az óvodából kísérik át a
tanító nénik, óvó nénik és a nyolcadikos gyerekek az
iskolai tanévnyitó ünnepélyre.

Az Ifjúsági Csapat az utolsó mérkőzésig esélyes
volt a I. helyre, de végül ezüstérmesek lettek. Ez
az eredmény azért is elismerésre méltó, mivel
ebből a gárdából mindenki játszhat a következő
bajnokságban, sőt rá egy év múlva csak 1 játékos
"öregszik ki".A felkészülési munkát ebben az
évben is Lukács Lászlóval kezdték el a fiatalok.
Mindkét csapat szeretné megállni a helyét a
magasabb osztályban és továbbra is szórakoztatni
akarja a közönséget.
Itt szeretnénk megköszönni a támogatók
segítségét!
Elsősorban
Községünk
Önkormányzatának, mivel a Polgármester és a
Képviselő Testület tagjai nemcsak sportszeretők,
hanem átérzik az Egyesületünk tevékenységének
jelentőségét. Külön köszönet a Barát Presszó és
Bogdány Pék többszöri támogatásáért!
Nem utolsó sorban azokat éri elismerés, akik
önzetlenül
segítették
a
rendezvényeinket:
Polgárőrség, Rendezők.
Kívánok a Vezetőség nevében sikerekben és
sportszerűségben gazdag bajnokságot!

Szeptemberig kívánok mindenkinek sok pihenést,
kikapcsolódást, hogy újult erővel kezdhessük
felelősségteljes nevelési évünket!

Oroszi István
NYSE Elnök

Bakosi Zoltánné
m.b. intézményegység-vezető

Nyírbogdány Község Önkormányzatának lapja. Felelős kiadó: Balogh Tibor polgármester
www.nyirbogdany.hu
2009. augusztus
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