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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 6-i
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Hajzerné Oláh Ildikó
Szitár Emese
Támba Borbála
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 pontok megtárgyalását.
A testület a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány, Fő u. 1. szám alatti ingatlan megvásárlásával
kapcsolatos egyeztető megbeszélésről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
(A napirend tárgyalására az eladók és a jogi képviselőjük is meghívásra
kerültek)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Ott is elmondta, hogy már nem az első kört futjuk ebben az ügyben. Az ülésre a
tulajdonosok és a jogi képviselőjük is meghívást kaptak, de senki sem jelent meg. Még
egyszer a 15 Mo forintos vételár ajánlatáról értesítve lesznek egy harminc napos határidő
megadásával reagálhatnak az elfogadást illetően.
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, és az elhangzottaknak megfelelően az
ingatlan vételárára ismételt 15 Mo forint felajánlását határidő megszabásával 3 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta és a képviselő testület felé 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:
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Nyírbogdány Község Képviselőtestületének
25/2015.(III hó. 6.nap) számú határozata
a 4511. Nyírbogdány, Fő u. 1/a. szám alatti ingatan megvásárlásáról
A Képviselő - Testület:
1./ A 4511. Nyírbogdány, Fő u. 1/a. szám alatti ingatan megvásárlására 15.000.000.-ft
értékben vételi ajánlatot tesz.
2./ Felkéri az ingatlan tulajdonosait a vételi ajánlatban megfogalmazott összeg elfogadásával
kapcsolatos nyilatkozatát 30 napon belül tegye meg.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata Településülés
rendezési Tervének módosítására.
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
( A napirend tárgyalására a tervező is meghívásra került)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta és a tervmódosítására ajánlatott tett
Nyírségterv Kft ajánlatát 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és a képviselő testület felé
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 Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
26/2015. (III. 06.) határozata
Nyírbogdány Község Önkormányzata Településülés Rendezési Tervének módosításáról

A Képviselő-Testület!
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1./ Nyírbogdány Község Településrendezési Tervének - mellékelt ajánlat szerinti módosításával megbízza a Nyírségterv KFT (4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. szám,
képviseletében: Dudás Ede ügyvezető).
2./ Az 1. pontban leírt munkálatok díja:
Teljes tervezési díj: 250.000 Ft. + 27% ÁFA
Digitális alaptérkép díja: 40.000 Ft. + 27% ÁFA
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a településrendezési terv módosításával
kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére és a tervezési és alaptérkép díjának
megfizetésére.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 6-i ülésére Nyírbogdány
Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.05.)
rendelet módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán 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 Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a 2014. évi költségvetés módosítását a központi költségvetésből biztosított
pótelőirányzat indokolja.
A bizottság a napirendet megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadta a módosítást 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 Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2015 (III.06.) rendelete
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Nyírbogdány Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.05.)
rendelet módosításáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV.tv.34.§ban meghatározott jogkörében eljárva a következőket rendeli el
1.§.
A rendelet 1.,2.,3., melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2014.évi költségvetését.
2.§.
A rendelet 4. melléklete alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási és
bevételi főösszege 280017 eFt.
3.§.
( 1 ) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
( 2 ) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő 15
napig tartó kifüggesztésével gondoskodik.

Balogh Tibor Zoltán
Polgármester

A rendeletet kihirdetem:
Nyírbogdány, 2015. március 6. nap.

Szentpéteri Szabolcs
jegyző

Szentpéteri Szabolcs
Jegyző
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1.melléklet

ezer forintban!

• Költségvetési bevételi előirányzat megváltoztatása
a.) Bevételi előirányzat emelése

• Központi költségvetés által
biztosított pótelőirányzat
(3.sz.melléklet szerinti többlet
bevételi célra)
Bevételi előirányzat emelése összesen
Bevételi
összesen

előirányzat

megváltoztatása

3636
3636

3636
2.melléklet
ezer forintban!

Költségvetési kiadási előirányzat megváltoztatása

a.) Kiadási előirányzat emelése

•

Tartalék emelése ( 2015.évi központi
támogatás előlege)

3636

Kiadási előirányzat emelése összesen:

3636

Kiadási előirányzat megváltoztatása
Összesesen:

3636
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3.melléklet
ezer forintban!
2014. decemberben a központi költségvetésből biztosított pótelőirányzat
•

3636

2015.évi központi támogatás
megelőlegezése

Központi pótelőirányzat összesen:

3636

4.melléklet

Az önkormányzat 2014. évi összesített kiadási és bevételi előirányzatának módosítása

MEGNEVEZÉS

Módosított

Javasolt előirányzat

Eredeti

előirányzat

növelés
(+)

csökkenés
(-)

ezer forintban!
Javasolt
módosított
előirányzat

247709

276381

3636

-

280017

247709

276381

3636

-

280017

BEVÉTEL
KIADÁS

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

k.m.f.t.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. március 6.

JEGYZŐK Ö YVE

a.) T á r g y s o r o z a t
b.) R e n d e l e t : 5
c.) H a t á r o z a t a i : 25 - 26

Tárgysorozat

1./ Előterjesztés Nyírbogdány, Fő u. 1. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos
egyeztető megbeszélésről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
(A napirend tárgyalására az eladók és a jogi képviselőjük is meghívásra kerültek)
2./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata Településülés rendezési Tervének
módosítására.
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
( A napirend tárgyalására a tervező is meghívásra került)
3./ Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 6-i ülésére Nyírbogdány Község
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.05.) rendelet módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)

Nyírbogdány, 2015. március 11.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

