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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 16-i
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Hajzerné Oláh Ildikó
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 mind a 7 fő jelen van.
A meghívóban szereplő napirend megtárgyalásán túl még a következő naprendek
megtárgyalását javasolta.
-

Előterjesztés földmunka elvégzésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)

-

Előterjesztés betonoszlop értékesítésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

-

Előterjesztés Ipari Park aktuális helyzetével kapcsolatban
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)

A meghívóban szereplő és az utólag felvett napirendek megtárgyalást 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata
rendezési Tervének módosítására.
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
( A napirend tárgyalására a tervező is meghívásra került)

Településülés-
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Veres Benjamin mezőgazdasági létesítmény építését tervezi. A területet a gazdasági üzem
létesítésére alkalmassá kell tenni, mely a települési rendezést terv módosításával lehet
megoldani.
Támogatásra javasolja a kérelmet, természetesen a felmerülő költségek megfizetését a
módosítást kezdeményező fél viselné.
Buzák Zsolt:
Nem lehet összevonni a már korábbi változásokkal?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Különböző területekről van szó, összevonásuk nem lehetséges.
Meg fogja kérdezi a helyi vállalkozókat, hogy gondolják át a jövőbeni elképzelésüket a
vállalkozásaikat illetően, hogy mi is érintheti a település rendezési tervét, hogy ne így kelljen
mind esetben a rendezési tervüket módosítani.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
40/2015. (IV. 16) 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
3./ A Településrendezési Terv módosításának díja Veres Benjámin 4511. Nyírbogdány, Rácz
kert 2. szám alatti lakos 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

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés a temető rendjéről és a temetkezésről szóló 6/2015 (III.30)
rendelet módosításáról,
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Szó volt arról a rendelet tárgyalása során, hogy valószínű, hogy még változásokra lesz
szükség és módosítani kell a már elfogadott rendeletet.
Kértük a szakmai véleményt a rendelettel kapcsolatban, ez okból is kell változtatni, de a
rendelet alkalmazása során is merültek föl más jellegű dolgok.
A köztemetésről még nem beszéltünk, erre 90.000.-Ft van megállapítva. A kiszabott díjak
miatt ez az összeg már kevés.
Van most is sajnos olyan aki nem fizeti a részleteit a köztemetésnek, a tartozások a
jövedelműkből levonásra fog kerülni.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
A szakmai vélemény nem tartalmaz kiegészítendő vagy hibás rendelkezéseket, hanem több
esetben olyan rendelkezések szerepelne, melyek nem rendelet alkotási tárgykör, más
jogszabály már rendelkezik az adott intézkedésről. Tehát plusz dolgokat tartalmaz a már
elfogatott rendelt.
Az előterjesztés mindenkihez eljutott azt áttanulmányozhatta. A módosítás utáni egységes
szerkezetű rendelet lett kiküldve.
Terdik Tibor:
A köztemetéssel kapcsolatban az a véleménye, hogy mivel úgyis az önkormányzat fizeti, úgy
kell hagyni ahogy volt, maradjon ez az összeg.
Ha valaki elveszíti a munkahelyét az hogy tudja a köztemetés részletét kifizetni?
Balogh Tibor Zoltán:
Ez a kockázata a köztemetésnek. Ha marad ez az összeg félő, hogy az ilyen temetések száma
meg fog nőni.
Buzák Zsolt:
Mi a tapasztalat a rendelet alkalmazását illetően?
Hajzerné Oláh Ildikó:
Kérdezték tőle is, hogy a megállapított behajtási díjat, hogy kell érteni egy adott napra szól,
vagy a behajtások száma szerint kell fizetni?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Minden vállalkozónak kiküldték a tájékoztató levelet, volt jelzés is ezzel kapcsolatban. Az
egyik temetkezési vállalkozó nem értette a fizetés mechanizmusát. Kérdezte, hogy mi van
abban az esetben, ha éjszaka vagy hétvégén kell menniük a temetőbe? Akkor már nincs
hivatal hogy fizetik be az összeget? Illetve volt egy sajátos eset is a héten, egy hamvasztásos
temetés miatt jött föl a hozzátartozó, tájékoztatva lett a változásokról és a kifizetett hűtési díjat
részére visszafizettük.
Egy hely síremléket állító vállalkozó is volt bent a héten, neki a behajtási díj fizetésével volt
gond. Kérdezte, hogy mi van akkor, ha többször kell ki és behajtania, minden esetben fizetni
kell a behajtási díjat. El lett mondva, hogy próbálja úgy felvallani a munkát, hogy ne keljen
feleslegesen szaladgálnia.
Lisovszki Tamás:
Fixálnunk kell ezeket a dolgokat, hogy mindenki tisztába legyen és érthetően tudjuk a
lakosság felé is ezt lekommunikálni.

141
A behajtási díj: a temetkezést vagy bármilyen szolgáltatást végző vállalkozó fizeti a temetőbe
való behajtáskor. Ezt a díjat minden egyes behajtásnál fizeti, ha kétszer vagy háromszor hajt
be akkor annyiszor kell fizetni a díjat? Hogy is legyen akkor ez? Véleménye szerint nem
életszerű az, hogy egy temetés során, akár 3-4 alkalommal is fizesse ezt.
Kíváncsi lenne egyébként, hogy a vállalkozó milyen számlát ír, mert ebből semmi kétség,
hogy csak Ő húz hasznot, az ügyfél biztos tisztába van azzal, hogy neki kell ezeket a
költségeket is megfizetni. Az már sajnos senkit sem érdekel, hogy a temetőt fent is kell
tartani. A gondnok bérét, a közüzemi szálákat fizetni kell, de azt sem fogja megkérdezni senki
sem, hogy a kerítést miből építettük meg.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Ő egy alkalommal javasolja egy nap a behajtási díj fizetését a behajtások számától
függetlenül.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ő mindezek mellet javasolná még a sírhelymegváltási díj bevezetését is.
A temetői létesítmény igénybevételéért fizetendő díja fizetésére 12.700.- Ft-ot javasol.
A behajtási díjra 7.000.-Ft-ot javasol elfogadásra, ha már abban gondolkozunk, hogy ne a
behajtások számtól függő díjat fizessenek.
Lisovszki Tamás:
Ő 5.000.- Ft-ot javasol a temetői behajtásra egy temetésen belül maximum - a behajtások
számától függetlenül – 2x díj megfizetését javasolja.
Balogh Tibor Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a behajtási díjra tett két javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a temetőbe gépkocsival való behajtás
napi díjának 5. 000 Ft, temetkezésenként - kettőnél több alkalommal történő behajtás esetében
is – legfeljebb 10.000.-Ft-ot fogadott el.

Több kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
8/2015.(IV.16) önkormányzati rendelete
A temető rendjéről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról szóló 6/2015. (III.30)
rendelete módosításáról
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdése, a 40.§ és 41.§ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva – a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének a kikérésével - a
következőket rendeli el:
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1.§
I. Fejezet Értelmező rendelkezések hatályon kívül helyezi.
2.§.
A rendelet 1.§. (4) bekezdését hatályon kívül helyei.
3.§
A rendelet 1.§. (5) bekezdését hatályon kívül helyezi.
4.§
A rendelet 5. §. (7) bekezdését hatályon kívül helyezi.
5.§.
a rendelet 6.§.(3) bekezdését hatályon kívül helyezi.
6.§.
a rendelet 6.§.(4) bekezdését hatályon kívül helyezi.
7.§.
a rendelet 6.§.(5) bekezdését hatályon kívül helyezi.
8.§.
a rendelet 6.§.(6) bekezdését hatályon kívül helyezi.
9.§.
a rendelet 7.§.(2) bekezdését hatályon kívül helyezi.
10.§.
a rendelet 7.§.(3) bekezdését hatályon kívül helyezi.
11.§.
a rendelet 7.§.(5) bekezdését hatályon kívül helyezi.
12.§.
a rendelet 7.§.(6) bekezdését hatályon kívül helyezi.
13.§
a rendelet 8.§.(13) bekezdését hatályon kívül helyezi.
14.§.
a rendelet 8.§.(15) bekezdését hatályon kívül helyezi.
15.§.
A 2. mellékletet az alábbiak szerint módosítja:
Temetkezésre fizetendő térítési díjak:
1. A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj:
12.700 Ft.
2. A temetőbe gépkocsival való behajtás napi díja : 5. 000 Ft.
2/a. a temetkezési szolgáltatók által a temetőbe gépkocsival való behajtási díja
temetkezésenként – kettőnél több alkalommal történő behajtás esetében is – legfeljebb
10.000.-Ft.

16.§.
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Jelen rendelet 2015. április 17-én lép hatályba.
Nyírbogdány, 2015. április 16.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (3. tsp.):
Kérelem Nyírbogdány Polgárőr Egyesület részéről szolgálati gépkocsi
vásárlására
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:
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság a polgárőr egyesület kérelmét megtárgyalta. A szolgálati
gépjármű vásárlására 350.000.- Ft –ot fogadott el és ennek az összegnek az elfogadását
javasol a képviselő testület felé is.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
41/2015 (IV.16) határozata
Nyírbogdány Polgárőr Egyesület részére szolgálati gépkocsi vásárlásáról
A Képviselő-Testület:
1./ A Nyírbogdány Községi
határozza el.

Polgárőr Egyesület részére szolgálati gépkocsi vásárlását

2./ A szolgálati gépjármű beszerzéséhez 350.000.- Ft –ot biztosít.
3./ Hozzájárul ahhoz, hogy a gépkocsi üzembentartója a Nyírbogdány Községi Polgárőr
Egyesület legyen, amely tény a gépkocsi forgalmi engedélyében is kerüljön bejegyzésre.
4./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a gépjármű beszerzéséhez szükséges
intézkedések megtételére.
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Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés a "BOP Dolgozói Egyesület" kérelméről
Előadó: Sinka Tibor egyesület elnöke
(írásbeli kérelem 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 a napirendet megtárgyalta.
Egyhangúlag 5 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták és a képviselő-testület felé
is elfogadásra javasolják.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
42/2015. (IV. 16.) határozat tervezete
a "BOP Dolgozói Egyesület" kérelméről
A Képviselő-Testület:
1./ A BOP Dolgozói Egyesület (képviseletében: Sinka Tibor Egyesületi Elnök) kérelmének
hely ad az egyesület részére Nyírbogdány Község Önkormányzata tulajdonában lévő
nyírbogdányi belterületi 929 hrsz-ú, sportpályát térítésmentesen, határozatlan időtartamra az
egyesületi célok megvalósítása érdekében használatba adja.
2./ Az egyesület a használat során köteles a jó gazda gondosságával a létesítmény állagát
megóvni, azzal, hogy a sportpálya használatát a település más lakói számára is lehetővé kell
tenni.
3./Az egyesület a sportpálya területén és tartozékain csak a tulajdonos előzetes engedélyével
végezhet karbantartási, építési vagy bármilyen más jellegű munkálatokat.
4./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a sportpálya használatával kapcsolatos
használatba adási megállapodás aláírására.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés földmunka elvégzésére
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 a napirendet megtárgyalta. A Mikó és Társa Kft
földmunka elvégzésére érkezett 200.000.-Ft-os árajánlatot 5 igen szavazattal egyhangúan
elfogadta és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
43/2015. (IV. 16.) határozat
Földmunka elvégzésére
A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdány község Önkormányzatának tulajdonában lévő Nyírbogdány külterületi 047/1
hrsz-ú, területen földrakodási munka elvégzését határozta el.
2./ A fenti munka árajánlat szerinti elvégzésével megbízza
200.000.-ft összegben.

Mikó és Társa Kft-t bruttó

3./ Felhatalmazza a polgármestert az a munkálatok elvégzéséhez szükséges megbízási
szerződés aláírására, valamint a munkálatok kifogástalan minőségben történő elvégzését
követően a megbízási díj megfizetésére.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés betonoszlop értékesítésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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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:
A pénzügyi bizottság a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal a betonoszlopok
értékesítését 600.- Ft/db árat fogadta el és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
44/2015. (IV. 16.) határozat
betonoszlop értékesítésére
A Képviselő-Testület:
1./ A községi temetőből kikerült és feleslegessé vált betonoszlopok értékesítést határozza el
600.-Ft /db áron.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a betonoszlopok eladásával kapcsolatos
valamennyi intézkedés megtételére.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Előterjesztés Ipari park aktuális helyzetével kapcsolatban
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Összefoglaló levél érkezett a bio-energetikai projekt megvalósításának aktuális állapotáról. A
tájékoztatót mindenki megkapta, többet a dologhoz nem tud hozzáfűzni.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
45/2015. (IV. 16.) határozat
Ipari park aktuális helyzetével kapcsolatban
A Képviselő-Testület:
A Nyírbogdány Ipari Park területén tervezett bio-energetikai projekt megvalósításának
aktuális állapotáról szóló összefoglaló tájékoztatást tudomásul vette.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

sk.

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (8. tsp.):
Egyebek

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A közmunka zavartalanul folyik.
A Dózsa György utcán lévő önkormányzati tulajdonú ingatan aktuális munkálatait végzik. A
melléképület elbontásán dolgoznak, a törmelék a demecseri hulladéktelepre fog szállítódni.
Lisovszki Tamás:
A Makara féle ingatan kertjével mi a helyzet?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Még a kertel nem csináltak semmit sem. Kisebb takarítási bontási munkák voltak. Kínálták a
szomszédoknak is ha kell valakinek a föld művelje, de senkinek sem kellett.
Terdik Tibor:
A gyártelepen lévő egyik leginkább gondot okozó kóbor kutya kérdése megoldódni látszik,
ígéretet kapott, hogy be fogja fogadni és zárt helyen lesz tartva.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az oltást és az ivartalanítást át fogják vállalni, ha valóban gazdára talált az eb.
Terdik Tibor:
Ha van olyan lakos, aki befogadna ezek közül az ebek közül, akkor száni kell rá pénzeszközt.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Mi van a kerékpár vásárlásával?
Lisovszki Tamás:
A kerékpárok megrendelésre kerületek, a számla rendezése után el lehet majd hozni a
szállításhoz segítséget kér. 4 db a polgárőrségé 2 db a május 1. rendezvényen lesz ajándék.
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Eddig es gondolkozott, de most már tényleg szükségét érzi, egy platós jármű vásárlásának,
amire lehet pakolni pl. fűnyírót vagy bármilyen használati eszközt. Jó egy használt is nem kell
feltétlenül újra gondolni. Egy másfél éves jármű bőven megfelelne, lehet érdemes lenne
külföldön is megnézni a kínálatot. Mi a véleménye a testületnek erről?
Buzák Zsolt:
Nyílván látjátok, ha szükség van rá akkor meg kell nézni milyen árakban lehet a célnak
megfelelő járművet vásárolni.

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 16.

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: 8
c.) H a t á r o z a t a i : 40 - 45

Tárgysorozat

1./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata Településülés Rendezési Tervének
módosítására.
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
2./ Előterjesztés a temető rendjéről és a temetkezésről szóló 6/2015 (III.30) rendelet
módosításáról,
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Kérelem Nyírbogdány Polgárőr Egyesület részéről szolgálati gépkocsi vásárlására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
4./ Előterjesztés a "BOP Dolgozói Egyesület" kérelméről
Előadó: Sinka Tibor egyesület elnöke
(írásbeli kérelem alapján)
5./Előterjesztés földmunka elvégzésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
6./Előterjesztés betonoszlop értékesítésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)
7./ Előterjesztés Ipari park aktuális helyzetével kapcsolatban
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
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8./ Egyebek

Nyírbogdány, 2015. április 24.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

