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Készült:
üléséről

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i

Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Hajzerné Oláh Ildikó
Támba Borbála
Szitár Emese
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Terdik Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Fegyver Tamásné köztisztviselő
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.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok közül a 6. napirendet - Előterjesztés
gyártelepi faház épület tetőhéjazat és csatorna cseréjéről- a képviselő-testület ne tárgyalja.
A meghívóban szereplő 6. napirendi pontok kivételével - Előterjesztés gyártelepi faház épület
tetőhéjazat és csatorna cseréjéről – 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
A Védőnői Szolgálat további működtetésével kapcsolatos döntésekről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta. Az előterjesztés első részét a
helyettesítő védőnő megbízásáról szóló határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúan
elfogadta és a képviselő testület felé is elfogadásra javasolja.
A jövőbeni működtetéssel kapcsolatban a védőnői feladatainak ellátására pályázati kiírását 1
igen 4 nem szavazattal nem támogatta, illetve az érintett meghallgatásával újra tárgyalásától
nem zárkóznak el.
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Balogh Tibor polgármester:
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a napirenddel
kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja:
A napirendet a szociális bizottság is megtárgyalt. Hasonlóan a pénzügyi bizottság döntéséhez
az első határozati javaslatot a helyettesítésről 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és a
képviselő testület felé is elfogadásra javasolja. A második számú határozati javaslatot 1 igen
és 4 nem szavazattal nem fogadta el és a képviselő testület felé sem javasolja elfogadásra.
Javasolja, hogy a pályázat kiírására az érintett védőnőt is hallgassuk meg.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
67/2015. (VI.24) határozata
Vengrinyákné Sinka Gabriella helyettesítő védő megbízásáról

a Képviselő-testület
1./ Stál Valéria védőnő szabadságának időtartamára 2015. július 1. - 2015. szeptember 15. napjáig
Nyírbogdány Község védőnői körzetének helyettesítő védőnői feladatainak ellátásával megbízza
Vengrinyákné Sinka Gabriellát.

2./ A megbízás időtartama alatt napi 4 órás munkavégzési kötelezettséggel,
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a megbízáshoz szükséges valamennyi
munkáltatói intézkedés megtételére.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Fegyver Tamásné sk.
ügyintéző

Balogh Tibor Zoltán polgármester javaslatot tesz a - Nyírbogdány községi területi ellátási
kötelezettséggel járó védőnői feladatainak-egészségügyi vállalkozás keretében történőellátására pályázati felhívás kiírásával- kapcsolatban hallgassuk meg Stál Valéria védőnőt.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
68/2015. (VI.24) határozata
Nyírbogdány község területi ellátási kötelezettséggel járó védőnői feladatainak - egészségügyi
vállalkozás keretében történő - ellátására pályázati felhívás kiírásáról
a Képviselő-testület:
A Képviselő-Testület Nyírbogdány község területi ellátási kötelezettséggel járó védőnői

feladatainak egészségügyi vállalkozási formában történő ellátása érdekében a pályázat
kiírásával kapcsolatban Stál Valéria védőnőt is hallgassák meg.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Fegyver Tamásné sk.
ügyintéző

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés CLEAR-STAR KFT. beszámolójáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
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 1 igen 4 nem szavazattal a Clear-Star
Kft beszámolóját nem fogadta el és a képviselő testület felé sem javasolja elfogadásra.
Javasolja továbbá, hogy minden érintettet hallgassanak meg a témában.
Lisovszki Tamás:
Időben minden érintett bevonásával tárgyalja újra a térítési díj hozzájárulását.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Számára egyértelmű a dolog, de a javaslatot, hogy a Baptista Szeretetszolgálat képviselőjét is
hallgassuk meg a térítési díj dolgában szavazásra bocsátja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 4 nem és 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
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69/2015. (VI. 24) határozata
CLEAR - STAR Kft beszámolójáról
A Képviselő-Testület:
1./ a CLEAR - STAR Kft beszámolóját nem elfogadja el.
2./ Ezzel egyidejűleg a témában a Baptista Szeretetszolgálat képviselőjének meghallgatását
határozza el.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Fegyver Tamásné sk.
ügyintéző

Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés
Nyírbogdány község
Önkormányzat
2015.
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.05) rendelet módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)

évi

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 bizottság a napirendet megtárgyalta, 1 igen 4 nem szavazattal nem
támogatta a költségvetés módosítását. Az előterjesztés nem tartalmazza a kormányhivatal
állásfoglalását.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 4 nem 3 igen szavazattal nem támogatta a rendelet módosítását:
Napirend (4. tsp.):
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra - közművelődési
technikai
intézmény
vagy
közösségi
színtér
műszaki,
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének
karbantartására, felújítására - pályázat benyújtásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
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Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, 5 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta és a képviselő testület felé is elfogadásra javasolja.
Balogh Tibor polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a
napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megbízottja:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és 5 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 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testületének
70/2015.(VI.24.) határozata
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - közművelődési intézmény vagy közösségi
színtér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására,
épületének karbantartására, felújítására - pályázat benyújtásáról

A Képviselő-testület

1./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - közművelődési intézmény vagy közösségi
színtér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására,
épületének karbantartására, felújítására - pályázat benyújtását határozta el.
2./ Az 1.pontban leírt fejlesztés teljes költsége 2.000.000.-Ft.
3./ Az önkormányzat 2015.évi költségvetéséből a fejlesztés megvalósításához 200.000.-Ft
saját forrást biztosít.
4./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a pályázati anyag benyújtására.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Fegyver Tamásné sk.
ügyintéző
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Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés kisteherautó megvásárlásáról
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 bizottság a napirendet megtárgyalta. A három ajánlat közül a legkedvezőbb
ajánlatot az IVECO típusú 2006-os évjáratú gépjármű vásárlását fogadta el 5 igen
szavazattal egyhangúlag és a képviselő testület felé is ezt javasolja elfogadásra.
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-Testületének
71/2015.(VI.24.) határozata
Kisteherautó megvásárlásáról

A Képviselő-testület
1./ Önkormányzati feladatellátást segítő kisteherautó megvásárlását határozta el.
2./ A megvásárolni kívánt kisteherautó:
tipusa: IVECO
évjárat: 2006.
futásteljesítmény: 147.000 km
duplafülkés, billenő platós, duplakerekes, elektromos ablakemelők, légzsák, központi zár,
légrugós ülések, rendeltetésszerű használatra alkalmas normál állapotban
ár: bruttó: 2.800.000.-ft
műszaki vizsga érvényessége: 2017.07.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert az vásárlás lebonyolítására és a vételár
átutalására.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Fegyver Tamásné sk.
ügyintéző
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Napirend (6. tsp.):
Egyebek
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ismét részt veszünk a Nemzeti Vágta előfutamán, mely vasárnap Dögén kerül megrendezésre.
A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzatnak nem kerül pénzbe. Kéri, hogy aki tud az
ne hagyja ki ezt az eseményt, akár családi programnak is tökéletes. Kisbusszal mennének el a
helyszínre.
Támba Borbála:
Meddig kérik a visszajelzést?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Szombat reggelig várja.
Pénteken részt vett egy tájékoztatón a minisztérium képviselője többek között a kerékpárutak
építésével kapcsoltban adott tájékoztatást. Lehetőség lesz a gyártelep és falu közötti
szakaszon is kerékpárút kiépítésére, vélhetően van annyi állami tulajdonú terület melyen meg
lehet valósítani ennek az útnak a kiépítését.
A következő körben Nyírbogdány is benne lesz a nyílászáró korszerűsítésében, ha összeáll a
dolog fogja hozni számszakilag is testület elé.
A temető kerítésének építésével kapcsolatos munkák még folynak. Egy újabb csap
elhelyezésén gondolkozik a meglévő két csaphoz még egy újabb csapot kellene elhelyezni,
mintegy három részre osztva a temetőt.
Kérdezték, hogy a temető behajtására esetleg bérlet kiváltására van-e lehetőség? Ilyenre nincs
lehetőség a helyi rendeletünk nem teszi ezt lehetővé.
Lisovszki Tamás:
A vállalkozóknak fizetendő behajtási díjjal kapcsolatban még mindig nagy félreértések
vannak a köztudatban. A lakosság körében ezt mielőbb tisztázni kell.
A hétvégi behajtási fizetéssel is gond van kinek fizetnek ilyenkor?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Hétvégén a vállalkozó munkát nem végezhet, ha mégis más esetbe be kell hajtani a
vállalkozónak a temetőbe a gondnoknál van átíró tömb azt vezeti és majd a következő
munkanap ki tudja fizetni a díjat. Ez nem okozhat gondot.
Sajnos az emberek nem kérnek számlát, azon láthatnák, hogy nem a szolgáltatást igénybe
vevőnek kell a behajtási díjat kifizetni, hanem a vállalkozónak jelent ez költséget.
Támba Borbála:
Ki kell helyezni egy tájékoztatót melyen részletesen le kell írni minden olyan változást mely
érinti a lakosságot. A félreértéseket el lehet így kerülni és a köztudatba is végre helyesen
épülnének be a változások. El kell telni egy kis időnek amíg mindenki hozzászokik a
változásokhoz.
Egy javaslata lenne a szociális ülésekkel kapcsolatban. Szeretné, mivel jellemzően kéthetente
van képviselő-testületi ülés, a szociális bizottság is összeülne és ha csak egy kérelem érkezik
is azt is megtárgyalná a bizottság. Ne legyen felháborodásra ok, hogy több hétig is elhúzódik
egy-egy ügy, attól függően, hogy a bizottsági üléshez képest mikor adja be az ügyfél a
kérelmét.
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Buzák Zsolt:
Lomtalanítás időpontját sokan kérdezik.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Nincs ezzel semmi probléma meg lehet tartani az ülést.
A honlapon minden tájékoztatás fönn van a lomtalanítás időpontja is.

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

k.m.f.t.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Fegyver Tamásné sk.
ügyintéző

235

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 24.

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 : 67 - 71

Tárgysorozat
1./ A Védőnői Szolgálat további működtetésével kapcsolatos döntésekről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
2./ Előterjesztés CLEAR-STAR KFT. beszámolójáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Előterjesztés Nyírbogdány község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.
(II.05) rendelet módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
4./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra - közművelődési intézmény vagy
közösségi színtér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására - pályázat benyújtásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
5./ Előterjesztés kisteherautó megvásárlásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
6./ Egyebek

Nyírbogdány, 2015. június 29.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

