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Készült:
üléséről

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 5-i

Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Hajzerné Oláh Ildikó
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
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 5 fő jelen van. A távolmaradt képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt
venni a mai ülésen.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
A meghívóban szereplő napirendek megtárgyalást 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az előterjesztést mindenkihez eljutott. Kérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése észrevétele?
Lisovszki Tamás:
Szeretné ha működne is ez a dolog úgy ahogy le van írva.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
A Megyei Főépítész fogja ellenőrizni, ha nem úgy megy a dolog akkor nem fogja adni a
jóváhagyását.
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
58/2015. (VI.5) határozata
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Nyírbogdány Község településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

a Képviselő-testület
Nyírbogdány Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján az alábbi
tartalommal fogadja el:
A szabályzat elkészítésének a célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési
dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani
lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő
dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.
I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
1.) Nyírbogdány község teljes lakossága az önkormányzat www.nyirbogdany.hu
honlapján való közzététel útján
2.) Illetékes I. fokú építésügyi hatóság
3.) A meghirdetés alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába
bejelentkező szervezetek.
II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:
1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei:
a) Az Önkormányzat a az I. pontban felsorolt partnereket írásban megkeresi, valamint a
tájékoztatás elősegítésére az önkormányzat www.nyirbogdany.hu honlapján külön helyet
biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes
megjelentethetősége érdekében.
b) A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától
függően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az
értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket
tartalmazó tájékoztatást tölt fel az önkormányzat honlapon biztosított helyre, melynek
megjelenéséről felhívást tesz közzé az önkormányzat honlapjának főoldalán.

1. számú táblázat:
Dokumentum

Eljárás fajtája

Településfejlesztési koncepció

-

Elfogadás
Előzetes
előtti
tájékoztatás tájékoztatás
van
van
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Integrált
településfejlesztési
stratégia
Településrendezési eszközök
(településszerkezeti terv és leírás,
szabályozási tervek, helyi építési
szabályzat)

-

van

van

Teljes eljárás

van

van

Egyszerűsített
eljárás
Tárgyalásos eljárás

nincs

van

nincs

van

c) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos
észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
•
az írásos észrevétel Nyírbogdány Község Polgármesteri Hivatalának (4511.
Nyírbogdány, Kéki u. 2. címére történő megküldésével,
•
elektronikus levélben történő megküldéssel hivatal: hivatal@nyirbogdany.hu e-mail
címére.
2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:
a) A beérkezett véleményeket a Polgármesteri Hivatal táblázatban összegzi.
b) A véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.
3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje:
a)
Valamennyi beérkező véleményt tartalmazó táblázatot a Polgármesteri Hivatal
megküldi a településfejlesztési dokumentum, ill. a településrendezési eszköz készítésével
megbízott tervezőnek, aki az alapján szakmai javaslatot készít.
b) A tervezői szakmai javaslata alapján a Polgármesteri Hivatal valamennyi érdemi
észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott
véleményekre adott válaszát.
c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó táblázatot a
Polgármesteri Hivatal feltölti a II./1./a pontban meghatározott helyre, és erről hirdetményt
jelentet meg a település honlapján.
d) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában
lefűzve meg kell őrizni.
e) A szakmai szabályokról, településrendezéshez tartozó kérdésekről a főépítész; minden
egyéb, tervet jelentősen befolyásoló kérdésről a Képviselő-testület jogosult dönteni.
4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát
biztosító intézkedések:
a)
Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési eszköz
jóváhagyásának kihirdetését követő 10 napon belül a Polgármesteri Hivatal az elfogadott
településrendezési eszközt teljes terjedelmében feltölti a II./1./a pontban meghatározott
helyre.
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b) Az II./4./a pontban meghatározott intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé az
önkormányzat honlapjának főoldalán.
III. A szabályok hatályossága:
A szabályzat Nyírbogdány Község közigazgatási területére készülő településfejlesztési
dokumentumokra és településrendezési eszközökre vonatkozik.
A szabályzat 2015. június 8. napján lép hatályba.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány község Településrendezési
módosításhoz főépítész megbízásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Tervének

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 megtárgyalta a napirendet, melyet 3 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta és a képviselő testület elé 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
59/2015. (VI.5) határozata
Nyírbogdány község Településrendezési Tervének módosításhoz főépítész megbízásáról

a Képviselő-testület
1./ Nyírbogdány község településrendezési terv és helyi építési szabályzat 3 beavatkozási
ponton történő módosítását határozta el, a vonatkozó főépítészi teendők ellátására megbízza
Marosán Andrea megbízott főépítészt (4400 Nyíregyháza, Keleti Márton u. 5. sz.)
2./ A megbízott főépítészi díj: 2 0 0 . 0 0 0 F t + 2 7 % Á F A mely megbízási díj két részletben
fizetendő. Az első részlet a véleményezési eljárás megindításakor, a második pedig a
településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának Képviselő-testületi jóváhagyásakor.
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3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a főépítész megbízási szerződésének
aláírására és a főépítészi díj megfizetésére

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, „Középületek kiemelt
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című kiemelt projektre pályázat
benyújtásáról
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:
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet és a kiegészítéssekkel javasolja elfogadásra.
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
60/2015. (V. 5) határozata

A „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című KEOP-2015-5.7.0
azonosító számú kiemelt projekt felhívás keretében pályázat benyújtásáról
A Képviselő-testület:
1./Pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, „Középületek kiemelt
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című kiemelt projekt felhívásra.
2./A projekt célja az érintett épületek energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása az
épülethatároló szerkezetek hőszigetelésével, illetve a nyílászárók cseréjével.
3./Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok
aláírására.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

206
Balogh Tibor Zoltán
polgármester

sk.

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

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
61/2015. (V.5) határozata

A 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról

A Képviselő-testület:
Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítását a határozat 1. számú
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
1. számú melléklet

2015. évi közbeszerzési terv
Ajánlatkérő: Nyírbogdány Község Önkormányzata
Sorszám
1.

Szerződéshez
rendelt elnevezés
Középületek
energetikai
korszerűsítése

A beszerzés
tárgya

Becsült érték
(nettó Ft)

Eljárásrend

Eljárás tervezett
indítása

építési
beruházás

116.500.000

Nemzeti
eljárásrend

II. negyedév
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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
62/2015. (V. 5) határozata
Középületek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásról

A Képviselő-testület:
1./ A KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése” című kiemelt projekt felhívás keretében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 122/A § alapján „Középületek energetikai korszerűsítése” tárgyú
közbeszerzési eljárást indít.
2./ A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 40. § (3)
bekezdése alapján „feltételesen” kerül lefolytatásra.
3./ Elfogadja a projekt keretében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások előkészítését és
lefolytatását meghatározó a határozat 1. számú mellékletét képező eseti közbeszerzési
szabályzatot.
4./ Felhatalmazza a polgármestert az eljárással összefüggő feladatok végrehajtására.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

1. számú melléklet a 62 /2015. (V.5) határozathoz

NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT
Preambulum
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A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének
megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében
Nyírbogdány Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben
meghatározott kötelezettségének eleget téve a következő szabályzatot alkotja.
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A szabályzat célja
A szabályzat meghatározza a Nyírbogdány Község Önkormányzata által a KEOP-2015-5.7.0
azonosító számú, „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című
konstrukció támogatásával megvalósuló, középületek energetikai fejlesztésére irányuló
projektek keretében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének feladatmegosztását, felelősségi rendjét, az
Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek
felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét.
A szabályzatot a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénnyel (továbbiakban: Kbt.) és
a kapcsolódó jogszabályokkal együttesen kell használni, alkalmazása során figyelembe kell
venni a Közbeszerzési Hatóság ajánlásait, valamint a Közbeszerzési Hatóság Elnökének
tájékoztatóit.
1.2. A szabályzat hatálya
A szabályzat személyi hatálya kiterjed mindazon személyekre, lebonyolító szervezetekre, akik
a közbeszerzési eljárás során tevékenységet fejtenek ki, valamint a folyamatot felügyelik.
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, „Középületek
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című konstrukció támogatásával
megvalósuló, középületek energetikai fejlesztésére irányuló projektek keretében lefolytatásra
kerülő közbeszerzési eljárásokra.
1.3. Alapfogalmak
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését,
illetve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.
Megfelelő szakértelemmel rendelkező személy: az a személy, aki a közbeszerzés tárgyához
kapcsolódó területen szakmai ismeretekkel, vagy a közbeszerzés területén gyakorlati
tapasztalattal, szakmai (műszaki, pénzügyi, jogi stb.) ismeretekkel rendelkezik.
1.4. A közbeszerzés tárgya, becsült értéke
A közbeszerzés tárgyai: építési beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés
A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, vagy
kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 12-18. § rendelkezéseire tekintettel
megállapított – legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni.
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Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a teljes beruházásért járó ellenértéket
kell figyelembe venni. Annak megítéléséhez, hogy mit kell egy építési beruházásnak
tekinteni, a gazdasági és egyben műszaki funkció egységét kell döntő szempontként
figyelembe venni.
2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁNAK RENDJE

2.1. Általános rendelkezések, alapelvek
Az Önkormányzat a Kbt. 6. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá
tartozó ajánlatkérő, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések során
a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett.
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig
tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.
Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítani a gazdasági
szereplők számára.
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és
tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek
eljárni.
Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem
előtt tartva kell eljárnia.
Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és
elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az
gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára
eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak
nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.

a közösségi áruk számára nemzeti
Európai Unión kívül letelepedett
nemzeti elbánást a közbeszerzési
a közbeszerzések terén fennálló

A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé
teheti – de nem követelheti meg – a magyar nyelv helyett más nyelv használatát is.
A közbeszerzési eljárás során minden cselekményt, intézkedést írásban kell dokumentálni. A
közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a
közbeszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a
szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Az őrzésről a jegyző gondoskodik.
Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság vagy más illetékes ellenőrző, illetve egyéb illetékes
szerv a közbeszerzéssel kapcsolatos iratok megküldését kéri, a megküldést a jegyző végzi el a
polgármester egyidejű tájékoztatásával.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben meghatározott közzétételre és
kommunikációra vonatkozó szabályok betartásáért – így különösen a Kbt. 31. § (1)
bekezdésében meghatározott adatok, dokumentumok Közbeszerzési Adatbázisban történő
közzétételéért – a jegyző felelős.
2.2. Felelősségi rend
Képviselő-testület
- Dönt a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról;
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- Dönt az ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról, illetve kizárásról;
- A Bírálóbizottság javaslata alapján dönt az eljárás eredményéről, továbbá
eredménytelen eljárás esetén új eljárás indításáról. Az eljárást lezáró döntés során név
szerinti szavazást kell alkalmazni;
- Dönt a közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés módosításáról, illetve
megszüntetéséről;
Polgármester
- Kijelöli a Bírálóbizottság tagjait;
- Javaslatot tesz a gazdasági, pénzügyi, illetve műszaki, szakmai alkalmassági
kritériumokra;
- Kiválasztja az ajánlattevői kört, a gazdasági, pénzügyi, illetve műszaki, szakmai
alkalmassági szempontok figyelembe vételével;
- Jóváhagyja az eljárást megindító felhívást;
- Dönt az eljárást megindító felhívás, illetve ajánlattételi dokumentáció módosításáról,
továbbá annak visszavonásáról;
- Jóváhagyja a jogorvoslati kérelemben foglaltakat;

Eljárás lebonyolításában közreműködő szervezet
- Gondoskodik az eljárást megindító felhívás és dokumentáció elkészítéséről,
megküldéséről;
- Közreműködik a kiegészítő tájékoztatás megadásában;
- Javaslatot tesz az ajánlattételi határidő szükséges meghosszabbítására;
- Gondoskodik a bontási eljárás megkezdéséig a beérkezett ajánlatok megőrzéséről;
- Elvégzi a beérkezett ajánlatok bontását, elkészíti a bontási eljárásról készült
jegyzőkönyvet, illetve gondoskodik annak ajánlattevők részére történő megküldéséről;
- Elkészíti és megküldi a hiánypótlási felhívást (felvilágosítás-kérést, vagy
indokoláskérést) az ajánlattevők részére;
- Felel az ajánlatok értékelésének dokumentálásáért;
- Elkészíti az eljáráshoz kapcsolódó összegezést, illetve megküldi az ajánlattevők
részére;
- Gondoskodik az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételéről;
- Közreműködik a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
előkészítésében;
- Közreműködik a Kbt. 31. § (1) bekezdésében meghatározott adatok, dokumentumok
Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételében;
Bírálóbizottság
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú Bírálóbizottságot köteles
létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít.
A Bírálóbizottság munkájába bevont személyeket a polgármester jelöli ki.
A Bírálóbizottság tagjai kötelesek az eljárás megkezdése előtt összeférhetetlenségi és
titoktartási nyilatkozatot tenni.
- Javaslatot tesz az ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról, illetve kizárásról;
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- Írásbeli szakvéleményben indokolt javaslatot tesz a nyertes ajánlattevő(k)re, az eljárást
lezáró döntésre;
- Jelzi, ha az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezés módosítása szükséges;
3. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSE
A közbeszerzési eljárás előkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának a Kbt. és
jelen közbeszerzési szabályzat szerinti megfelelőségét az Önkormányzat belső ellenőrzési
rendszerében kell ellenőrizni.
4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A szabályzat 2015.június 8. napján lép hatályba.

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
63/2015. (V. 5) határozata
A „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című KEOP-2015-5.7.0
azonosító számú kiemelt projekt felhívás keretében benyújtandó pályázat előkészítési,
projektmenedzsmenti és közbeszerzési feladatainak ellátásáról

A Képviselő-testület
1. A KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, „Középületek kiemelt jelentőségű
épületenergetikai fejlesztése” című kiemelt projekt keretében benyújtandó pályázat
előkészítési, projektmenedzsmenti és közbeszerzési feladatainak teljes körű ellátásával
a határozat melléklete szerinti megbízási szerződésben foglaltak szerint a
Project Expert Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 4611 Jéke, Liptay utca 4.;
adószám: 12453546-2-15; cégjegyzékszám: 15-09-075630) bízza meg. A megbízási
díj nettó összege: 1.500.000 Ft., amely a pályázatban elszámolható.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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melléklet a 63/2015. (V.5) határozathoz

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:
Név:

Nyírbogdány Község Önkormányzata

Székhely:

4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2.

Képviselő neve:

Balogh Tibor Zoltán polgármester

Adószám:
Telefon:

42/532-423

E-mail:

polgarmester@nyirbogdany.hu

mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről:
Név:

Project Expert Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Székhely:

4611 Jéke, Liptay utca 4.

Képviselő neve:

Bogáti Csaba ügyvezető

Adószám:

12453546-2-15

Bankszámlaszám:

12046009-01210005-00100008

mint megbízott (továbbiakban: Megbízott), együttesen Szerződő Felek között a mai napon és
helyen az alábbi feltételekkel:
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. Megbízó megbízza Megbízottat a Környezet és Energia Operatív Program
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című kiemelt projekt
felhívásához kapcsolódó projekt előkészítési, projektmenedzsmenti és közbeszerzési
feladatok teljes körű ellátásával.
Megbízott a teljesítés során a következő feladatokat köteles ellátni:
Projekt előkészítés, projektmenedzsment:
-

A projekt részletes tervezése – a műszaki dokumentáció és felmérés kivételével;
Pályázat elkészítése, a benyújtáshoz kapcsolódó feladatok ellátása;
Projekt team irányítása;
Általános adminisztrációs, dokumentációs feladatok ellátása;
A projekt pályázati adminisztrációjának teljes körű ellátása (jelentések, kifizetési
igénylés);
- Javaslattétel a projektmegvalósítás stratégiai kérdéseiben;
- Folyamatos egyeztetés a megvalósítókkal, súrlódások kezelése;
- Támogatási szerződésmódosítások, változás bejelentések elkészítése;
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- Közreműködés a helyszíni ellenőrzések lefolytatásában;
- Személyes konzultációs lehetőség biztosítása;
- Közreműködés az utóellenőrzések lebonyolításában;
Közbeszerzés:
- Személyes konzultáció az igények megismerése érdekében;
- Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata, eseti közbeszerzési szabályzat készítése;
- Javaslattétel az alkalmazandó eljárásrendre, a bírálóbizottság összetételére
vonatkozóan;
- Megbízólevelek, összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok elkészítése;
- Bírálóbizottság feladatainak pontos meghatározása;
- Eljárást megindító felhívás tervezetének, majd végleges verziójának elkészítése;
- Ajánlattételi dokumentáció elkészítése;
- Ajánlatok kötelező tartalmi elemeinek, az ajánlat benyújtásához szükséges
okmányok körének meghatározása;
- Eljárást megindító felhívás, dokumentáció megküldése;
- Ajánlattétellel kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolása, kiegészítő
tájékoztatás nyújtása;
- Ajánlatok bontásának megtartása;
- Javaslat, a hiánypótlás elrendelésére;
- A megalkotott szempontrendszer alapján a benyújtott ajánlatok értékelése, a
megállapított eredmények visszaellenőrzése;
- Nyertes ajánlattevők kiválasztására történő javaslattétel;
- Írásbeli szakvélemény, összegezés elkészítése;
- Összegezés megküldése;
- Valamennyi jegyzőkönyv, belső irtat elkészítése;
- A jogszabály által előírt hirdetmények elektronikus feladása.
1.2. Megbízott a jelen megbízási szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladatok
végrehajtására vonatkozó megbízást elfogadja, egyben kijelenti, hogy a teljesítéshez
szükséges valamennyi erőforrással, feltétellel, valamint gyakorlattal rendelkezik.
1.3. A teljesítési határidő: 2015. október 31. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a
projekt pénzügyi elszámolásának későbbi időpontra történő módosítása esetén a
teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik.
2. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
2.1. Megbízott tevékenységét a Megbízó írásbeli utasításai alapján és érdekeinek
megfelelően látja el. Megbízott köteles a feladatokat a tőle elvárható legnagyobb
gondossággal, a hatályos jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően elvégezni.
2.2. Megbízott a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlatkérő nevében eljáró
szervezet, döntési jogkörrel nem rendelkezik.
2.3. Megbízó köteles a jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséhez szükséges
adatokat, információkat és dokumentumokat a Megbízott rendelkezésére bocsátani.
Megbízó teljes körű felelősséget vállal a megbízás teljesítése céljából a Megbízott
rendelkezésére bocsátott adatok valós tartalmáért. Megbízott a műszaki tartalom
tekintetében felelősséget nem vállal.
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2.4. A Megbízott felelőssége a közbeszerzési eljárások lebonyolításának jogszerűségére,
az egyes eljárási cselekmények közbeszerzési szempontú szakszerűségére, a
törvényesség biztosítására, valamint a Megbízó e körben adott utasításainak
szakszerűtlenségére vagy célszerűtlenségére irányuló, írásos figyelmeztetések
elmaradásából eredő károkra terjed ki.
2.5. Megbízó a részére érkező mindennemű, a pályázattal kapcsolatos lényeges
értesítésről köteles 2 munkanapon belül írásos módon (e-mail) a Megbízottat
tájékoztatni.
2.6. Megbízó kötelezettsége a pályázat pénzügyi elszámolásaihoz, jelentéseihez
szükséges, csak és kizárólag a Megbízó által beszerezhető dokumentumok beszerzése
és megfelelő határidőben történő átadása Megbízott részére.
2.7. Megbízó jogosult a Megbízott részére utasításokat adni. Amennyiben a Megbízó
célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles Megbízót erre
figyelmeztetni. Ha a Megbízó utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, a
Megbízott köteles végrehajtani, de az ez ügyben felmerülő anyagi és erkölcsi
felelősség Megbízót terheli.
2.8. Megbízott köteles hetente, illetve szükség esetén a Megbízóval előre, kölcsönösen
leegyeztetett időpontban rendelkezésre állni, folyamatosan konzultálni és a
feladatokhoz kapcsolódó folyamatos koordinációs feladatokat ellátni.
2.9. Megbízott köteles a Megbízót minden olyan tényről, körülményről értesíteni, amely a
jelen szerződés teljesítését, vagy a projekt végrehajtását, eredményeit veszélyezteti,
vagy gátolja. A Megbízott az értesítés elmaradásából származó károkért felel.
2.10. Megbízó alvállalkozó igénybevételéhez hozzájárul. Megbízott az igénybe vett
alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna.
2.11. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a megbízás teljesítése során alkalmazott
módszerek és eljárások a Megbízott tulajdonát képezik, azokra a Megbízó jelen
szerződéssel sem tulajdonjogot, sem az e szerződés célján túlmenően használati,
hasznosítási, illetve egyéb jogot nem szerez, nyilvánosságra hozatalukhoz a
Megbízott írásbeli beleegyezés szükséges.
3. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE, ELSZÁMOLÁSOK, SZÁMLÁZÁS
3.1. Megbízott a jelen megbízási szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok
teljesítése esetén az alábbi összegű megbízási díjra jogosult:
Megbízási díj nettó összege: 1.500.000.-Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint,
amely összeg abban az esetben kerül kifizetésre, amennyiben a pályázat nyert.
3.2. A megbízási díj tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatban felmerülő minden költséget.
A Megbízott a szerződés teljesítése során Megbízóval szemben további költségeket
nem érvényesíthet.
3.3. Megbízott a teljesítésnek megfelelően számla benyújtására az alábbiak szerint
jogosult:

215

Számla nettó összege
1. számla
2. számla

Közbeszerzési eljárás komplex lebonyolítása
(támogatási szerződés hatályba lépése)
Projektmenedzsment feladatok ellátása
(záró kifizetési igény benyújtásakor)

750.000 Ft
750.000 Ft

3.4. A számla benyújtásának feltétele a Megbízó által kiállított teljesítés igazolás.
3.5. Az igazolt teljesítést követően benyújtott számla 30 napon belül banki átutalással
kerül kiegyenlítésre a Megbízott Raiffeisen Banknál vezetett 12046009-0121000500100008 számú bankszámlájára.
3.6. A helytelenül kiállított, vagy a szükséges mellékletek nélkül benyújtott számla nem
tekinthető benyújtott számlának.
4. KAPCSOLATTARTÁS
4.1. Kapcsolattartásra kijelölt személyek, elérhetőségeik:
Megbízó részéről:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

Balogh Tibor Zoltán
4511. Nyírbogdány, Kéki u.2.
42/532-423
polgarmester@nyirbogdany.hu

Megbízott részéről:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

Bogáti Csaba
4611 Jéke, Liptay utca 4.
+36 (70) 886 1801
info@projectexpert.hu

4.2. A fenti személyek vagy adataikban bekövetkezett változásokról a Szerződő Felek
egymást írásban, lehetőség szerint előzetesen értesítik.
4.3. Az e-mail útján történő kézbesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a címzett azt
igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
5. SZERZŐDÉSSZEGÉS, FELMONDÁS
5.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy tekintettel a közöttük fennálló
folyamatos jogviszonyra, a jelen szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése
esetén mondhatják fel. Megbízott részéről súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen ha Megbízott a jelen szerződésben meghatározott feladatait határidőre
Megbízó írásbeli felszólítása ellenére nem teljesíti.
6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
6.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése
során tudomásukra jutó valamennyi információ, adat tekintetében titoktartási
kötelezettséget vállalnak, valamint vállalják, hogy ezen információkat üzleti titokként
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kezelik, ezeket sem a szerződés időtartama alatt, sem pedig azt követően harmadik
személyek tudomására a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozzák.
6.2. Szerződő Felek a szerződést kizárólag írásban módosíthatják.
6.3. Szerződő Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján
egymás között rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Szerződő Felek
a pertárgy értéke alapján alávetik magukat a Kisvárdai Járásbíróság illetékességének.
6.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, továbbá a tárgyra vonatkozó egyéb jogszabályok előírási érvényesek.
Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasták, megértették, és
mint a szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag saját kezűleg aláírták 3
eredeti példányban.
Kelt: Nyírbogdány,

…………………………………
Megbízó

…………………………………
Megbízott

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Bogáti Csaba
ügyvezető

Nyírbogdány Község Önkormányzata

Project Expert Kft.

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés LEADER csoporthoz történő csatlakozásról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán
(szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Szóban tud csak tájékoztatást adni. Konkrétan egy új LEADER csoport megalakulását
szeretnének létrehozni. Kemecse kereste meg az önkormányzatunkat, hogy mi is
csatlakozzunk ehhez a csoporthoz. A járások kialakulásával a mostani már nem igazán
működik, Székelyben polgármester választás is volt.
Amit tud, hogy egy teljesen a új LIEDER közösséget alakulna, új alapszabállyal, új
székhellyel. A rendelkezésre 429 Mo. Ft áll, ebből működésre 15%-ot lehet fordítani.
Ez egy teljesen új szervezet lenne amelyet be kell jegyeztetni, mely a mai tapasztalat alapján
nem egyszerű dolog, amíg nincs bejegyezve addig nem történek semmi sem.
A működéshez irodai helyiséget kell biztosítani azt fel kel szerelni a megfelelő irodatechnikai
berendezésekkel, nyomtatóval fénymásolóval stb. alkalmazottat is kell fölvenni, marad 360
Mo. Ft, a tagok számára.
Várják civil szervezetek, vállalkozók jelentkezését is a csoporthoz. A csatlakozott tagoknak
vállalkozóknak, egyesületeknek, önkormányzatoknak éves tagdíj kell fizetni, mely 10 e. Ft.
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A Nagykálló – Nyíregyháza LIEDER közösség már egy régóta jól működő szervezet jól meg
kell gondolni, hogy nem lenne-e jobb inkább ide belépni, mint egy újonnan megalakuló
szervezethez?
Hajzerné Oláh Ildikó:
Székelyben meg van még ez a LIEDRE közösség? Kik tartoznak ide?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Megszűnő félben van, azok tartoznak oda akik a járáshoz is.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Hová fog ez a 360 Mo. Ft kerülni? Egy – egy település támogatásának nagyon minimális ez
az összeg öt évre. Jó lenne tudni, hogy a Nagykálló - Nyíregyházi közösség milyen forrással
rendelkezik.
A vállalkozóknak civil szervezeteknek semmi érdekük sincs a csatakozáshoz, hisz a pénzükért
ők is várnának valamit.
Melyikhez történő csatlakozás lenne a legjobb, mi a javaslat?
Buzák Zsolt:
Azt is figyelembe kell venni, hogy sokkal nagyobb a körzet is a nyíregyházi esetben, több
tagja van a támogatás is megoszlik .
Nem biztos, hogy feltétlenül el kell ettől a dologtól zárkózni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Azt tudja, hogy a Nyíregyházi közösség szokott vállalkozókat is támogatni, főleg turizmusra,
rendezvények megtartásához nyújt támogatást, de most például Nyírtura kapott 80 Mo.-Ft-ot
az öregotthonra.
Elmondta az aggályait az újonnan alakuló szervezettel a másik egy máig jól működő LIEDER
közősség.
Lisovszki Tamás:
Nem tudja, hogy egyáltalán van-e szabad átjárás a közösségek között, annak idején
automatikusan ehhez a közösséghez soroltak be, van-e lehetőség egyáltalán arra, hogy
máshová tartozzunk. Mennyire gyorsan kell dönteni?
Annak semmi értelmét sem látja, hogy most alapító tagként be lépük, majd kilépünk. Ez nem
lenne ferr dolog a részünkről.
Másrészt nem tudja mennyire szerencsés egy új közösség létrehozását akadályozni pláne,
hogy ez a szomszédos település, méghozzá járás is. Jó dolog-e másfelé kacsingatni? Ezeket
mérlegelni kell.
Terdik Tibor:
A településnek természetesen az lenne az érdeke, hogy mimnél többet tudjon profitálni a
csatlakozással. Természetesen tudja, hogy ha belépünk a nyíregyházi térségek LIEDER
közösségébe mit új tag biztos nem rögtön várhatjuk a támogatást. Az újonnan alakuló
közösségbe pedig még hosszú idő fog eltelni amíg kialakul egy támogatási rendszer. Nincs
referenciája, nincs pénzmaradványa, nem egy bejáratott rendszer az egész. Nem támogatja a
az új közösséghez történő csatlakozást.
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Természetesen Ő is egyetért azzal, hogy most döntsük arról, hogy kívánunk-e csatlakozni
mint alapító tagok vagy sem. Ne később gondoljuk meg magunkat, akkor már sokkal
rosszabbul jön ki az egész.
Akkor is volt lehetőség akár a kilépésre is, konkrétan rákérdezett és nincs akadálya a
csatlakozásnak.
Most arról kell dönteni, hogy csatlakozzunk-e vagy sem?
Lisovszki Tamás:
Van most egy LIEDER közösség aminek jelen pillanat is tagja vagyunk, ha majd esetleg
megszűnik újra vissza lehet térni a csatlakozás kérdésére.
Több kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
64/2015. (VI.5) határozata
Egyesület létrehozása a vidékfejlesztési feladatok ellátása érdekében
A Képviselő-testület:
1. Úgy határozott, hogy Nyírbogdány Község Önkormányzata a vidékfejlesztési
feladatok ellátása érdekében létrehozandó Nyírség és Rétköz Határán
Vidékfejlesztési Egyesület megalapításában nem kíván venni.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány község Önkormányzata Sportkoncepciójának
elfogadására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke által megbízott
Terdik Tibort, hogy a napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
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Terdik Tibor Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és 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
65/2015. (VI. 5) határozata
Nyírbogdány Község Sportfejlesztési koncepciójának elfogadásáról

A Képviselő-Testület:
Nyírbogdány Község Sportfejlesztési koncepcióját az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadta.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Nyírbogdány Község Sportfejlesztési
Koncepciója
2015.
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Nyírbogdány Község Sportfejlesztési Koncepciójának célja, hogy az abban rögzített
irányelvekkel orientálja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXV.
törvény valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvényben rögzítettek szerint az önkormányzat,
az oktatási intézmények, az egyesületek és egyéb sportszervezetek egymást kiegészítő
tevékenységét.
A koncepció tartalmazza azokat a célkitűzéseket és a célkitűzésekhez tartozó azon
feladatokat, amelyeket az Önkormányzat – mindenkori költségvetése adta lehetőségének
függvényében – döntéseiben a testnevelés és a sport területén iránymutatónak tekint.
A koncepció egyik kiemelt célja, hogy a testnevelés és a sport területén működő szervezetek,
egyesületek számára tervezhető környezet teremtődjön településünkön.
A koncepció elismeri, hogy a testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a
rekreáció fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A sport,
jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi nevelésében, fizikai fejlesztésében, a jellem és
személyiség formálásában.
Helyzetértékelés
Ma minden társadalmi fórum elismeri a testnevelés és a sport fontosságát, az ifjúság
egészségmegőrzésében és nevelésében betöltött szerepét, azonban minderre egyre szűkülő
anyagi források állnak rendelkezésre, az ágazat valamennyi szereplője, így az Önkormányzat
számára is.
A gyermekek edzettségi, egészségi állapota az utóbbi időben tovább romlott, a rendszeresen
sportoló fiatalok száma, az iskolai testnevelés presztízsével együtt csökkent, míg a
mozgásszegény életmódot folytatók száma jelentős növekedést mutat.
A lakosság szabadidősportjában, a rekreációs tevékenység keretében rendszeres testedzést
folytatók köre elsősorban gazdasági és társadalmi okokból szűkült, ugyanakkor megjelent egy
viszonylag szűk réteg, amely felismerve a rendszeres sportolás jelentőségét, beépítette azt
mindennapi programjába és anyagilag is kész áldozni rá.
A testedzést, az egészséges életmód megvalósítását kiszolgáló községi létesítmények,
sportpályák, játszóterek, parkok száma nem növekedett, a létesítmények állapota azonban
nem javult.
A sportkoncepció meghatározza a testnevelés, a szabadidő- és versenysport átfogó
rendszerében érintett helyi lakosság különböző korosztályai, valamint a sporttevékenység
folytatása célkitűzésével működő helyi szervezetek igényeire figyelemmel az ellátandó
sportfeladatokat.
Nyírbogdány Község Sportfejlesztési Koncepciója
(2015-2020)
1.) A sport- és a testnevelés területeinek támogatása
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Alapvető feladatként jelentkezik a sport- és testnevelés az alábbi területeinek Önkormányzat
általi előnyben részesülése:
•
•
•
•
•

gyermek- és ifjúsági tömegsport,
szabadidősport,
utánpótlás-nevelés,
versenyszerű sportolás egyesületi szinten történő szakágak szerinti csoportosításának
megteremtése.
idényjellegű sportesemények rendezvények, kupák megrendezése

a) Gyermek- és ifjúsági tömegsport
Az iskolai sport magában foglalja az oktatási és nevelési intézmények tanulóinak testnevelési
és sporttevékenységét, a tanórai és a tanórán kívüli, iskolában végzett sporttevékenységet
éppúgy, mint az iskolán kívüli keretekben végzett testgyakorlást, testedzést és játékokat,
túrákat, táborokat, mozgásos alkalmakat. Fontos a tanulók egészségének megőrzése, biológiai
fejlődésük elősegítése, ennek részeként sportos életmódra, rendszeres fizikai aktivitásra
nevelésük, továbbá a rendszeres sportolás és versenyzés iránti igényük felkeltése.
b) Szabadidősport
A szabadidősport területén gondoskodni kell a lakosság egészséges életfeltételeinek
biztosításáról, a közösségi tulajdon adta lehetőségek minél hatékonyabb kihasználásáról.
Ehhez kapcsolódóan lehetővé kell tenni az önkormányzati tulajdonban lévő
sportlétesítmények, iskolai tornaterem, sportudvar lakosság számára történő hétvégi, tanítási
szünidei minél szélesebb körben történő igénybevételét.
d) Utánpótlás-nevelés
Az Önkormányzat felelőssége, hogy költségvetésében az utánpótlás korosztály
sporttevékenységének támogatására az általa biztosított anyagiak valóban e területen
kerüljenek felhasználásra.
Az utánpótlás–nevelés szempontjai között kell szerepelnie annak a célkitűzésnek, hogy
eszközrendszerével kiválassza a legtehetségesebbeket és eljuttassa őket az élsport,
versenysport területére, a kevésbé tehetségeseknek pedig késztetést adjon az egész életen át
tartó sportos, egészséges életmód folytatására.
e) versenyszerű sportolás egyesületi szinten történő szakágak szerinti csoportosításának
megteremtése.
•
•
•
•
•

Labdarugó szakosztály, serdülő, ifjúsági, felnőtt női, férfi csapatok
kispályás labdarúgás (20×40 m-es labdarúgó pályán)
nagypályás labdarúgás
kézilabda szakosztály, serdülő, ifjúsági, felnőtt női, férfi csapatok
kosárlabda szakosztály, serdülő, ifjúsági, felnőtt női, férfi csapatok

2) Sportvagyon
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Az Önkormányzat felelős a tulajdonában lévő sportvagyon működtetéséért, fejlesztéséért.
Korszerű létesítményháttér nélkül ma nem lehetséges sikeres versenysport, de nélküle az
egészségmegőrzést biztosító szabadidősport sem éri el célját.
3) Kapcsolatok
A sport, különböző területei közötti – úgy, mint az iskolai testnevelés, diáksport,
szabadidősport és a versenysport, illetve az e területen dolgozó sportvezetők, testnevelő
tanárok, óvodapedagógusok.
Fel kell tárni és ki kell használni a testvér- és partnertelepülési kapcsolatokban a sport
területén rejlő lehetőségeket (csereprogramok, sportszakmai konzultációk, stb.).
Elő kell segíteni az iskoláskorú sportolók sport szervezetekbe történő folyamatos irányítását,
valamint a tehetséges vidéki sportolók városi sportegyesületekhez történő orientálását, illetve
kihasználni Nyíregyháza közelségét, és együttműködési szerződést kötni városban működő
sport klubokkal, annak érdekében, hogy a nyírbogdányi sportélet minél előbb fellendüljön és
teret biztosítson tehetséges, vagy csak sportolni vágyók számára.
4) Célok
Az oktatási intézmények vezetőit ösztönözni kell a meglévő sportcélú kapacitások maximális
kihasználására, különös tekintettel a pihenő- és munkaszüneti napok, valamint az iskolai
szünidők tekintetében.
Előnyben kell részesíteni:
•
•
•

az általános iskolások úszás-oktatását.
a sportinfrastruktúra fejlesztését,
a sportélet színesítését, szabadidősport bővítését.

Nyírbogdány, 2015. június
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés Hetednapi Adventista Egyház kérelméről
Előadó: kérelmező
(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:
A Hetednapi Adventista Egyház kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a Művelődési
ház és a könyvtár nagytermést,valamint a vizes blokkot gyermektáborozás céljából biztosítsuk

224
számára. A pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztés
szerinti határozatot 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
66/2015. (VI.5) határozata
Hetednapi Adventista Egyház kérelméről
A képviselő-Testület:
1./ A Hetednapi Adventista Egyház kérelmének helyt ad és az egyház által 2015. június 2227. napokon 9.00 és 16.00 óra között Nyírbogdány, Fő u. 8/a szám alatti Művelődési ház és
Könyvtár nagytermét, valamint a hozzá tartozó vizes blokkot térítésmentesen
gyermektáboroztatás céljára biztosítja.
2./ Felhívja a Hetednapi Adventista Egyházat, hogy a programok lebonyolítása során a
rendeltetés szerű használattal és a jó gazda gondosságával köteles eljárni, a keletkezett károk
megtérítésével tartozik, valamint az esetleges, engedélyek beszerzése, és a rendezvények
során esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményekért (pl: baleset, stb.) a felelősség az
egyházat terheli.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltánt a határozatban foglaltaknak megfelelő megállapodás
aláírására

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Egyebek
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Megérkeztek a ravatalozóba a hűtők. El kellene dönteni, hogy mi legyen a régi két hűtő sorsa.
Gondolt arra, hogy eladásra kínálják föl.
Lisovszki Tamás:
Arról beszéltük, hogy az egyik hűtőt meghagyjuk, hogy legyen tartalékba.
Balogh Tibor polgármester:
Milyen árat kérjünk érte?
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Buzák Zsolt:
Szerinte az új hűtő árának a felét el lehetne kérni érte.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Illetve beszélt Nagydobrony polgármesterével és elmondta, hogy náluk még a mai napig
háztól történik a temetés. Javasolja, hogy az egyik halott hűtőt térítésmentesen adjuk nekik.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Természetesen támogatja, hogy a testvértelepülésnek adjuk oda az egyik hűtőt.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Írásban meg fogja keresni a nyagydobronyi polgármestert, hogy a testület térítésmentesen
felajánl egy halott hűtőt és nyilatkozzon, hogy igényt tart-e rá.
Folyamatosan van szondázás a munkások körében. Fizetés előtt külön fölhívta a figyelmet,
hogy a hétvégét követően mindenki a munka felvételére alkalmas állapotban jelenjen meg,
ennek ellenére két embernél volt kimutatható az alkohol jelenléte. Ezt a megfelelő módon
dokumentáltunk, jegyzőkönyvet készítettünk és sajnos a munkaviszonyát mind a két ember
esetben meg is szüntettük. Nem tud senkitől semmi indokot elfogadni, ha a szonda értéket
mutat.
A gyártelepen a parkosítás megtörtént. Tervez oda egy locsolásra alkalmas csap kiépítését.
A temetőben a kerítés cserélése jól halad az utcafronti kerítés szintezését csinálják most. A
sorompót előre hozatta, új oszlopokat is ásatott. A behajtás szigorításával kapcsolatban van
pozitív visszajelzés is, mondták neki, hogy már régen meg lehetett volna ezt tenni.
Lisovszki Tamás:
A lakosság körében még mindig nagy félreértés van a temető rendeletében meghatározott
szolgáltatási díjakat illetően.
Megkeresték azzal, hogy a vállalkozó a síremlék állítása során még plusz 5.000.Ft-ot kér el a
behajtásért, mivel a testület ilyen döntést hozott, neki ez plusz költség.
Én elmondtam, hogy ezt a költséget a vállalkozónak kell megfizetni, nem a szolgáltatást
igénybe vevőnek, azt is elmondtam, hogy nem feltétlenül jelenti azt a vállalkozó részéről,
hogy minden esetben ha felvállal egy munkát ki kell ezt fizetni a behajtási díjat, egy
behajtással akár több munkát is el tud végezni.
Ezt valamilyen formában sürgősen le kell kommunikálni a lakosság felé, míg a köztudatba
nem vonul be ez a félreértés. Tisztázni kell, hogy a lakosság tudjon erről, ne keljen
mindenkinek egyesével magyarázkodni, ne szidja a testületet.
Buzák Zsolt:
Úgy emlékszik, hogy ezzel kapcsolatban ment is ki levél a vállalkozóknak melyben
határozottan kértük, hogy ezeket a költségeket a behajtási díj, temetkezési szolgáltatás díját
stb. ne hárítsa át a lakosra.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Várja a javaslatokat, hogy mi szerepeljen a tájékoztatóban.
Balogh Tibor polgármester:
Tudja, hogy egy helyi vállalkozó szítsa a tüzet. Volt arra is eset, hogy rá hivatkozva próbáltak
bemenni a temető területére.
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Hajzerné Oláh Ildikó:
A díjakat a vállalkozást végzőknek kell megfizetni, nem a lakosnak miért kéri ezt tőlük?
Szórólap formájában javasolja a lakosság tájékoztatását.
Buzák Zsolt:
Az üveggyűjtő sziget teljesen megtelt, már a tároló mellé van rakva az üveg el kell szállíttatni.
A lámpatestek cseréje után meg kell oldani a település egy részét érintő közvilágítási
problémát. Nem állapot, hogy vak sötétben kell a lakosnak hazamenni.
Lisovszki Tamás:
Szeretné, ha kerülnénk a mostanára jelellenző két heti rendkívüli üléseket. Elfogadja, hogy
vannak olyan döntések amelyre azonnal szükség van, de lassan megint az elmúl évek
gyakorlata jön vissza. Ha szükséges a rendkívüli ülés megtartására, akkor tényleg csak azt a
dolgot tárgyaljuk meg.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Már több mint egy hete ígérik, hogy elszállítják az üveget.
Nem szándékosan kerül rendkívüli ülésekre sor, vannak olyan dolgok melyekről tényleg
azonnal dönteni kell. pl. az egyház kérelme is ilyen volt.
Amíg van kampózás sajnos ez a probléma fennáll. Úgy van tervezve a rendszer, hogy ilyen
esetben leold és csak a helyszínen lehet visszakapcsolni. A hiba elhárítását pedig a bejelentést
követő 8 napon belül kötelesek elvégezni. Információi szerint a kormányzat biztos, hogy nem
szán anyagi forrást a vezetékek cseréjére.
Be lett jelentve a gyártelepen lévő fémoszlopok rossz állapota is, ez idáig még csak levelezés
történt az ügyben.
Lisovszki Tamás:
Tudja, hogy ez szerepel a szerződésben, akkor biztos nem tulajdonítottunk a hiba
elhárításának ekkora jelentőséget, de indokolt lenne a szerződés felülvizsgálata.

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

k.m.f.t.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

sk.

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Tárgysorozat

1./ Előterjesztés a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
2./ Előterjesztés Nyírbogdány község Településrendezési Tervének módosításhoz főépítész
megbízásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Előterjesztés KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, „Középületek kiemelt jelentőségű
épületenergetikai fejlesztése” című kiemelt projektre pályázat benyújtásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
4./ Előterjesztés LEADER csoporthoz történő csatlakozásról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán
(szóbeli előterjesztés alapján)
5./ Előterjesztés Nyírbogdány község Önkormányzata Sportkoncepciójának elfogadására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
6./ Előterjesztés Hetednapi Adventista Egyház kérelméről
Előadó: kérelmező
(írásbeli kérelem alapján)
7./ Egyebek
Nyírbogdány, 2015. június 12.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester
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