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Készült:
üléséről

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április

2-i

Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Buzák Zsolt
Támba Borbála
Lisovszki Tamás
Szitár Emese
Terdik Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor Zoltán 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 6 fő jelen van.
A meghívóban szereplő napirend megtárgyalásán túl még a következő naprendek
megtárgyalását javasolta.
-

Előterjesztés Nyírbogdány Polgárőr Egyesület részére kerékpár beszerzésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)

-

Előterjesztés Május 1. rendezvény megtartására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)

A meghívóban szereplő és az utólag felvett napirendek megtárgyalást 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata Település 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 a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
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Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság a Bogdány-Hús Bt kérelmét megtárgyalta. A Bt
képviselője leírta kérelmében, hogy a nyírbogdányi 493/3 hrsz-ú területen egy modern
húsfeldolgozó üzemet szeretne létesíteni, melyhez a település településrendezési tervét
módosítani kell. Az ülésen elhangzott, hogy az önkormányzatot semmilyen költéség nem
terhel, minden felmerülő költséget a cég áll.
A bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és a képviselő
testület felé is elfogadásra javasolja.
Buzák Zsolt:
Nem érti, most a Gesz tervezési díja?
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Az külön van, arról már döntött a testület, de valóban elírás történt helyesen a tervezési díj:
360.000+ÁFA, a digitális alaptérkép díja 40.000+ÁFA.

Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
34/2015. (IV. 02) határozata
Nyírbogdány Község Önkormányzata Településülés Rendezési Tervének módosításáról

A Képviselő-Testület!
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: 360.000 Ft. + 27% ÁFA
Digitális alaptérkép díja: 40.000 Ft. + 27% ÁFA
3./ A Településrendezési Terv módosításának díja BOGDÁNY-HÚS BT. (4511.
Nyírbogdány, Kossuth u. 54. képviseletében: Varga Zoltán ügyvezető) kérelmezőt terheli.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a településrendezési terv módosításával
kapcsolatos háromoldalú megbízási szerződés megkötésére.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

132
Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Nyírbogdányban"
című KEOP-5.5.0/K/14-2014-0041 azonosító számú pályázat
végrehajtásához közbeszerzési eljárás kiírásáról
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 bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a képviselő testület felé is
elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
35/2015. (IV.2) határozata
A "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Nyírbogdányban" című KEOP-5.5.0/K/142014-0041 azonosító számú pályázat végrehajtásához közbeszerzési eljárás kiírásáról

A Képviselő-Testület:
1./ A "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Nyírbogdányban" című KEOP-5.5.0/K/142014-0041 azonosító számú pályázat végrehajtásához hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött.
2./ A hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, ajánlattételi
dokumentációját a műszaki tartalommal együtt jóváhagyja és az alábbi ajánlattevők részére
küldi meg:
a) Wemont Villamos Szerelőipari Kft. 2800 Tatabánya, 6048/20 hrsz.
b) M&R Controll-Vill Kft. 2600 Vác, Telep utca 28.
c) Keszmann & Bodnár Kft. 2831 Tarján, Héregi út 5.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás végrehajtásához
szüksége valamennyi intézkedés megtételére.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (3. tsp.):
Tájékoztató a temető rendjéről és a temetkezésről szóló 16/2001 (XII.1)
rendelet módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A testület már tárgyalta a rendeletet, de a napi működés körül még vannak hiányosságok. Ha a
kapu nincs állandóan nyitva a hétvégi időszakban nem megoldott a kapu nyitása és zárása,
mivel dolgozó ebben az időszakban nincs jelen. Ha a nagykapu nyitva marad a hétvégére is,
akkor temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a helyi rendeltben meghatározott
díjtételek megfizetése nincs megoldva.
A kamera felszerelése körüli előkészületi munkái folyamatban vannak.
A bekövetkezett változásokról az érintett vállalkozások és a lakosság tájékoztatására is sor fog
kerülni.
Lisovszki Tamás:
Mikor történik meg a kamera felszerelésére?
Ha a kapu nyitva van jöhet mehet bárki, ha már a kamera felszerelése megtörténne, akkor
könnyebb lenne a helyzet vissza lehetne nézni. Állandóan a nap 24 órájában nem ülhet ott
senki sem kinn.
Balogh Tibor polgármester:
Mihelyt megvan az árajánlat azonnal fogja hozni testület elé, sajnos annyi munkájuk lett
hírtelen, hogy még nem tudták elkészíteni az ajánlatot.
Elgondolása szerint a településen felszeret kamerák megfigyelésére két három közmunkás
lenne kijelölve akik figyelnék a kihelyezett kamerákat, valamint a Demecseri Rendőrös is
láthatná.
Lisovszki Tamás:
Ezzel vigyázni kell, mindenféle jogi kitételei lehetnek a kamera elhelyezésének és
figyelésének.
Most van egy kialakított rendszer, ha tovább gondoljuk ezt a dolgot rendszerszerűen kell
megtervezni ezt az egészet.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
A temetőgondnoknak nagyon oda kell figyelni, hogy csak olyan személyek tartózkodjanak a
temető területén, akik megfizették a díjakat.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Kiküldjük a leveleket, próbáljuk meg, hogy 8-16 óráig ott van a temetőgondnok, úgyis fogják
bontani a kerítést mozgás lesz, amíg a kamerarendszer nem lesz kiépítve ez egy ideiglenes
megoldás.
Lisovszki Tamás:
Egyenlőre akkor nyitva marad a kapu. A temetőgondnokot tájékoztatni kell, hogy a
vállalkozók behajtását ellenőrizze és csak azokat engedje be akik befizették a különböző
díjakat. Munkaidő azaz négy óra után és hétvégén, ne végezzenek munkát, rendkívüli esetben
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pedig van elérhetősége a gondnoknak. Ez most egy átmeneti időszak, megkell kérni a
gondnokot, hogy esetleg négy után is nézzen ki.
Balogh Tibor Zoltán polgármester :
A temetőgondnok munkaköri leírását az elhangzottak szerint fogják módosítani, kifejezetten
benne lesznek azok a dolgok melyekre ezután fokozottan figyelni kell.
Elmondta továbbá, hogy az őrbódé megrendelésére - melyet ide szántunk- nem került sor.
Más kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
36/2015.(IV. 02.) határozata
Tájékoztató a temető rendjéről és a temetkezésről szóló 16/2001 (XII.1) rendelet
módosításáról
a Képviselő-Testület:
A temető rendjéről és a temetkezésről szóló 16/2001 (XII.1) rendelet módosításáról szóló
tájékoztatót tudomásul vette.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-Testületének
Zsíros Tibor kérelméről szóló 21/2015. (II. 27) határozata módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A tűzoltó egyesület parancsnokával egyeztetett és nincs semmi kifogása sem a terület
visszavonását illetően.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Valójában nem is a Zsíros Tibor kérelméről szóló határozatot kell módosítani, hanem a
tűzoltó egyesület 25/2011.( IV.04. ) számú határozatát. A meghívó korábban készült el mint
maga az anyag ez az oka, hogy így maradt a napirend címe.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
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Nyírbogdány község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
37/2015 (IV.2) határozata

Nyírbogdányi önkéntes tűzoltó egyesület kérelméről szóló 25/2011. (IV. hó 04. nap) határozat
módosításáról

A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről szóló 25/2011. (IV. hó 04. nap)
határozata 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja:
2./ A nyírbogdányi önkéntes tűzoltó egyesület kérelmének helyt ad és Nyírbogdány Község
Önkormányzat tulajdonában lévő nyírbogdányi 597 hrsz-ú, 6409 m2 nagyságú, - kivett
beépítetlen - művelési ágú ingatlanon önkéntes tűzoltók részére gyakorlópálya kialakítását
engedélyezi.
3./ A határozat további részei változatlanok maradnak.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Polgárőr Egyesület
beszerzésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)

részére

kerékpár

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy 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 pénzügyi bizottság 4 db kerékpár beszerzését javasolja, keretösszegnek
60.000.- Ft/db összeget javasol meghatározni.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
38/2015 (IV.2) határozata
Nyírbogdány Polgárőr Egyesület részére kerékpár beszerzésére
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A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdány Polgárőr Egyesület részére kerékpár beszerzését határozza el.
2./ A beszerzés keretösszegének 240.000.- Ft –ot biztosít.
3./ Felhatalmazza Lisovszki Tamás képviselőt a kerékpárok beszerzésével kapcsolatos
feladatok elvégzésére.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés Május 1. rendezvény megtartására
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 bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Az ülésen a civil szervezetek képviselői is részt vettek. A bizottság keretösszegnek az elmúlt
évhez hasonlóan 1.500.000.-Ft-ot javasolnak elfogadásra.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
39/2015 (IV.2) határozata
Május 1. rendezvény megtartására
A Képviselő-Testület:
1./ Május 1. napi rendezvény megtartását határozza el.
2./ A rendezvény megtartásához 1.500.000.-Ft-ot biztosít.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a rendezvény megszervezéséhez
szükséges feladatok elvégzésével.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (7 tsp.):
Egyebek
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Kéri, hogy ha van valakinek kérdése észrevétele, bejelentése az tegye meg.
Buzák Zsolt:
Az Új után élők megkeresték, hogy a forgalom lassításával kapcsolatban intézkedjünk.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Már évek óta ostorozzák ezzel a kéréssel az Új utcán élők. Nem javasolja a forgalom
lassítását. Nemcsak erre az utcára jellemző ez a közlekedési morál, a település bármely részén
lehet ezzel találkozni. Van egy pár fiatal akire jellemző, hogy eszeveszetten közlekednek.
Mérőóra felszerelésére ígéretet kapott, személyesen járt közben ez ügyben.
Lisovszki Tamás:
A kóbor kutya kérdésben még mindig nem történt semmi sem. Javasolja, hogy kössünk
megállapodást a Tiszarádon lévő gyepmesteri teleppel.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Hiába keresi folyamatosan a gyepmesteri telepet még azért az egy kutyáért sem jönnek ki. A
rendőrségnek jelzi ezt a kutyát mást már nem tud kitalálni. Mit az előző ülésen is elmondta, a
NÉHBIH, kormányhivatal, járási hivatal, gyepmesteri telepekkel, fő állatorvossal is felvette a
kapcsolatot, segítséget továbbra sem kaptunk.
Lisovszki Tamás:
Ő is fogja hívni a rendőrséget, hátha nagyobb az esély ha többen jelezzük a problémát.
Mindezek ellenére folyamatosan kell keresni a megoldást. Legyen írásos megkeresés a
hatóságok felé.
A gyártelepi temető parkolójának árajánlat kérése hogy áll?
Balogh Tibor polgármester:
Az ünnep után fogja tudni elkészíteni az árajánlatot betegség jött közbe.
Azoknak a lakóknak akiknek az eb jelentő lapja nem érkezett be, felhívást fog küldeni, hogy
pótolja, ha ennek ellenére sem fogja jelenteni, hogy van-e tartásában eb, át fogja tenni a járási
hivatalnak, hogy a megfelelő intézkedéseket tegyék meg.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.
k.m.f.t.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 2.

JEGYZŐK Ö YVE

a.) T á r g y s o r o z a t

b.) H a t á r o z a t a i : 34 - 39

Tárgysorozat

1./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata Településülés rendezési Tervének
módosítására.
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
( A napirend tárgyalására a tervező is meghívásra került)
2./ Előterjesztés "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Nyírbogdányban" című KEOP5.5.0/K/14-2014-0041 azonosító számú pályázat végrehajtásához közbeszerzési eljárás
kiírásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Tájékoztató a temető rendjéről és a temetkezésről szóló 16/2001 (XII.1) rendelet
módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
4./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-Testületének Zsíros Tibor
kérelméről szóló 21/2015. (II. 27) határozata módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
5./ Egyebek
Nyírbogdány, 2015. április 10.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester
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