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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-i
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Hajzerné Oláh Ildikó
Támba Borbála
Szitár Emese
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Terdik Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szilágyiné
Sinka
Zsuzsanna
Kazinczy
Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető,
Szabó Csaba Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy oktatási
igazgató,
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal
megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a
megválasztott 7 fő testületi tagból mind a 7 fő jelen van.
Javasolja, a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül a következő napirend
megtárgyalását is.
-

Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Előadó: Lisovszki Tamás képviselő
(írásbeli előterjesztés alapján)

Javasolja továbbá, hogy a második napirendi pontot tárgyalják meg először, majd a
továbbiakban a meghívóban szereplő sorrendben haladnánk tovább a napirendekkel.
A meghívóban szereplő napirendi pont valamint az utólag felvett napirend megtárgyalását az
ismertetett sorrendben 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés CLEAR STAR KFT beadványáról
Előadó: Nagy Róbert, Clear Star kft. ügyvezetője
(írásbeli előterjesztés alapján, a napirenden részt vesz a Baptista
Szeretetszolgálat képviselője)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta.
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Felkéri először a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság hosszasan tárgyalta és több határozatot is hozott a napirenddel
kapcsolatban, amelyet a képviselő-testületnek is elfogadásra javasol.
Először határoztunk 5 igen egyhangú szavazattal, hogy a térítési díj ne emelkedjen.
Majd szintén 5 igen szavazattal egyhangúan határoztunk arról, hogy az 5. pont a CLEAR
STAR Kft. szerződéséből kerüljön ki.
Végül a támogatás megemelését 2 igen 2 nem 1 tartózkodás mellet nem fogadta el és a
képviselő testületnek sem javasolja elfogadásra.
Balogh Tibor Zoltán 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 elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és hasonlóan a pénzügyi bizottság döntéséhez szintén
három határozatot hozott.
A térítési díjról 5 igen szavazattal döntöttünk, hogy ne emelkedjen.
5 igen szavazattal egyhangúlag határoztunk arról, hogy a CLEAR STAR Kft. szerződéséből
kerüljön ki az 5. pont.
A harmadik határozata a támogatásról szólt, melyet 2 igen 2 nem 1 tartózkodással nem
fogadott el és a képviselő-testület felé sem javasol elfogadásra.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Javasolja, hogy a 3.885.210.-ft térítési díj támogatásként – iskolai időszakot lefedő - havi
megbontásban adjuk oda a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolának, azzal, hogy a kft. a következő tanévben elkészíti a kikalkulált árakat és
azt 2016. júliusában hozza a testület elé.
Javasolja továbbá, hogy a térítési díjak ebben az évben sem változzanak maradjon a felnőtt
ebéd ára 546.-Ft, az óvoda és iskola étkeztetésben pedig a 346.- Ft.
A harmadik javaslata, hogy a CLEAR STAR üzemeltetési szerződéséből az 5. pont kerüljön
ki.
Kéri, hogy először a térítési díjakról szavazzanak, arról a javaslatról hogy ne változzanak a
térítési díjjak.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirenddel kapcsolatos
javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
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85/2015. (IX. 01.) határozata
Intézményi térítési díj és nyersanyagnorma felülvizsgálatáról
A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdány Község Önkormányzatánál alkalmazott Intézményi térítési díj és
nyersanyagnorma felülvizsgálatát elvégezte.
2./ A felülvizsgálat eredményeképpen megállapította, hogy a nyersanyagnormák változtatása
nem indokolt.
3./ Az intézményi térítési díjak és nyersanyagnormák további felülvizsgálatát 2016. I.
félévében ismételten el kell végezni.
Nyírbogdány, 2015. szeptember 1.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Kéri, hogy a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
részére étkezési térítési díj – iskolai időszakot lefedő - 3.885.210. Ft-os támogatásról
szavazzanak.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirenddel kapcsolatos
javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen 2 tartózkodás és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
86/2015. (IX.01.) határozata
Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola részére étkezési
térítési díj támogatásról
A Képviselő-Testület:
1./ A Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának a
2015/2016. tanévben 3.885.210. Ft-os étkezési térítési díj támogatást biztosít, amely összeget
az önkormányzat az iskolai tanulmányi időszakot lefedő 9 havi egyenlő részletekben fizet ki.
Nyírbogdány, 2015. szeptember 1.
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Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

A harmadik számú javaslatot bocsátja szavazásra, miszerint a CLEAR STAR Kft.-vel kötött
üzemeltetési szerződésének 5.pontjának kivételét javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirenddel kapcsolatos
javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
87/2015. (IX.01) határozata
CLEAR - STAR Kft Üzemeltetési szerződés módosításáról

A Képviselő-Testület:

1./ a CLEAR - STAR Kft a 2013. augusztus 12-én megkötött üzemeltetési szerződés
módosítását határozta el, azzal, hogy a szerződés 5. pontja hatályát veszti, ezért a
szerződésből törlésre kerül.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés módosításának aláírására.
Nyírbogdány, 2015. szeptember 1.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés középületek kiemelt jelentőségű energetikai fejlesztése című
KEOP-5.7.0/15 pályázat végrehajtásához szükséges döntésekről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta a középületek
kiemelt jelentőségű energetikai fejlesztése című KEOP-5.7.0/15 pályázattal kapcsolatos
előterjesztést.
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:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal úgy határozott, hogy mivel a
vállalkozói szerződés nem lett becsatolva az előterjesztéshez, a napirend elnapolásról döntött
és a képviselő-testületnek is ezt javasolja.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Név szerinti szavazást kér ennél a napirendnél.
Buzák Zsolt képviselő:
Hogy vág ez össze nem érti. Kell ez a beruházás, de nincs itt a vállalkozói szerződés. Nem
arról van szó, hogy nem kell ez a beruházás.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Arról szavazzunk ami az előterjesztésben szerepel, egy ajánlattevő nyújtotta be ajánlatot a
Nyír-Flop-Holding Kft. Kéri, hogy erről név szerint szavazzanak ki fogadja el ki nem.
A napirenddel kapcsolatban több kérdés hozzászólás nem érkezett a polgármester név szerinti
szavazást kér.
Lisovszki Tamás képviselő:
Szitár Emese:
Támba Borbála:
Buzák Zsolt:
Hajzerné Oláh Ildikó:
Terdik Tibor:
Balogh Tibor Zoltán:

Tartózkodik
Nem
Nem
Tartózkodik
Igen
Igen
Igen

A napirenddel kapcsoltban 2 tartózkodás 2 nem és 3 igen szavazattal nem hozott döntést.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Még csak annyit szeretne megjegyezni, hogy ismételten nem született döntés nagyon sajnálja,
így lehet elesni egy 150 milliós beruházástól.
Szitár Emese:
Még nem estünk el ez nem arról szól.
Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány-Gyártelep faház tetőfelújítására tett árajánlatok
elbírálására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta a napirendet. Felkéri
a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta.
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Három határozatot hozott a faház felújításával kapcsolatos napirend tárgyalása során.
Az első a vállalkozási szerződés elfogadásról szól, melyet a bizottság 1 igen 3 nem 1
tartózkodás mellet nem fogadott el és s képviselő-testület felé sem javasol elfogadásra.
A műszaki ellenőr feladatok ellátásáról 4 igen 1 tartózkodás mellett a Nyírbogdány Gyártelep faház tetőfelújítására a műszaki ellenőri feladatok ellátására tett árajánlatot az
előterjesztés szerint elfogadta és a képviselő - testület felé is elfogadásra javasolja.
Döntött még a Kántor és Társa kft árajánlatáról, melyet a bizottság 4 nem 1 tartózkodás
mellett nem fogadott el és a képviselő-testületnek sem javasol elfogadásra.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Kéri, hogy a napirendről szavazzanak, aki a műszaki ellenőri feladatok ellátásával egyetért?
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a műszaki ellenőri feladatok
ellátásával kapcsolatos megbízást.
A képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
88/2015. (IX.01) határozata
Nyírbogdány-Gyártelep faház tetőfelújítására tett árajánlatok elbírálására

A Képviselő-Testület:
1./ Önkormányzat tulajdonában lévő
tetőszerkezetének felújítását határozta el.

Nyírbogdány-Gyártelep

928/4

hrsz-ú

faház

3./ Műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízza a NYÍRBER KFT (4400. Nyíregyháza,
Hunyadi u. 78/a. képviseletében: Béres Csaba ügyvezető) 190.500.-ft vállalkozói díjért.
4./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert, a vállalkozói és műszaki ellenőri
feladatok ellátásáról szóló szerződések aláírására.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Nyírbogdány, 2015. szeptember 1.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Kéri, hogy a napirendről szavazzanak, ki az aki az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő
Nyír-Flop-Holding Generálkivitelező árajánlatát elfogadja?
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a Nyír-Flop-Holding
Generálkivitelező árajánlatát.
A képviselő-testület 3 igen 3 nem 1 tartózkodás mellett nem hozott döntést.

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Kéri, hogy a Kántor és Társa Kft. árajánlatáról is szavazzanak.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a Kántor és Társa Kft.
árajánlatát.
A képviselő-testület 6 nem 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
89/2015. (IX.01) határozata
Nyírbogdány-Gyártelep faház tetőfelújítására tett árajánlatok elbírálására
A Képviselő-Testület:
1./ Önkormányzat tulajdonában lévő Nyírbogdány - Gyártelep 928/4 hrsz-ú faház
tetőszerkezetének felújítását határozta el.
2./ A munkálatok elvégzésével az egyező tárgyú ajánlatkérés alapján beérkezett részletességű
árajánlatok közül a Kántor és Társa Kft. ajánlatát nem fogadta el.
Nyírbogdány, 2015. szeptember 1.
Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Csak szeretné jelezni, hogy a tetőszerkezet cseréjét, még a felújítás, a hőszigetelés és a
nyílászárók cseréjével kapcsolatos munkálatok megkezdése előtt kellett volna elvégezni, de
úgy látom, hogy ez sem fontos a képviselő-testületnek.
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Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés községi köztemető bejáratainak aszfalt burkolattal történő
kiépítéséhez
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A napirendet megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság is.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság tárgyalt.
Buzák Zsolt képviselő által felvetett árajánlattal kapcsolatos észrevétele miatt 5 igen
szavazattal a napirend döntésének elnapolását határozta el, amíg nem kerül tisztázásra, hogy
esetleg elírás történt-e addig a képviselő-testületnek is az elnapolást javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirend elnapolását:
A képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
90/2015. (IX.01) határozata
községi köztemető bejáratainak aszfalt burkolattal történő kiépítéséhez
A Képviselő-Testület:
A községi köztemető bejáratainak aszfalt burkolattal történő kiépítésének megtárgyalásáról
szóló napirend elnapolását határozza el.
Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés községi rendezvények szervezésével kapcsolatos költségekről
és intézkedésekről
(2015. augusztus 26-i községi Falunap, 2015. szeptember 19-20 Nemzeti
Vágtán történő részvétel)
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.
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Felkéri először a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal a rendezvényekkel kapcsolatos
programtervet valamint a költségeket elfogadta és a képviselő-testület felé is elfogadásra
javasolja.
Balogh Tibor Zoltán 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 elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő - testület felé is.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A Nemzeti Vágtán történő részvételt javasolja, hogy ne csak a testület vegyen részt, hanem a
településen élőket is meg kellene szólítani, akinek kedve van vegyen részt. Javasolja, hogy az
utazás költségét az önkormányzat állja, a rendezvény belépéséhez szükséges jegyet mindenki
maga vásárolja meg, illetve a szállást és az étkezést is a jelentkezők ki-ki magának oldja meg.
Lisovszki Tamás:
Hogy jelezhetnek azok akik jönni szeretnének,
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Írásos nyoma kell, hogy legyen a jelentkezésnek, a hivatalba lehet jelezni.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
91/2015. (VIII. 31.) határozata
Községi rendezvények szervezésével kapcsolatos költségekről és intézkedésekről

A Képviselő-Testület:
1./ 2015. szeptember 5-i Tiszabogdányi rendezvényen történő részvételét határozta el,
2./ 2015. szeptember 19-20 között megrendezendő Nemzeti Vágtán történő részvételét
határozta el,
3./ 2015. szeptember 26-i községi Falunap megrendezését határozta el, amelyhez 2.500.000.ft keretösszeget biztosít.
4./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert, határozatban foglalt rendezvényekkel
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
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Határidő: folyamatos
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának
módosításáról
Előadó: Lisovszki Tamás képviselő
(szóbeli 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 először a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Lisovszki Tamás képviselő javaslatot tett az SZMSZ módosítására, mely arra vonatkozott,
hogy a testület ülései szóban is összehívható legyen, előzetes telefonos egyeztetésre kerüljön
sor.
Ezt a javaslatot 4 igen 1 tartózkodás mellett elfogadta és a képviselő - testület felé is
elfogadásra javasolja.
Balogh Tibor Zoltán 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 elnöke:
A bizottság az SZMSZ módosításáról szóló napirendet megtárgyalta és 4 igen 1 tartózkodás
mellett elfogadta és a képviselő - testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirenddel kapcsolatos
javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen 3 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2015. (IX. hó 01. nap) rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nyírbogdány Község
Önkormányzata Képviselő-Testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2014. (XII.18) rendelete módosításáról következőket rendeli el:
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1.§.
a rendelet 11. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki.
A képviselő-testület rendkívüli üléseinek megtartása előtt az önkormányzati képviselők
telefonos tájékoztatást kapnak az ülés időpontjáról, megtartásának helyszínéről és
napirendjéről.
2.§
A rendelt 2015. szeptember 2-án lép hatályba
Nyírbogdány, 2015. szeptember 1.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Szeretné ismertetni Lisovszki Tamás képviselő és közte folytatott levelezés tartalmát. Kéri,
hogy a levelek a jegyzőkönyv mellékletét képezzék.
Felolvassa Lisovszki Tamás képviselő rendkívüli testületi ülésével kapcsolatos levelét, melyet
Szentpéteri Szabolcs jegyzőnek küldött.
Ismerteti az általa írt válaszlevelet.
Lisovszki Tamás képviselő:
Van egy két dolog a levéllel kapcsolatban amit nem tud értelmezni.
Írja itt polgármester úr a keltezésének dátumát, hogy mi szerepel a levélen az csak egy dolog,
de most is az utolsó pillanatban kapkodunk, holott már a korábbi üléseken is szó volt erről a
napirendről.
Nem érti, hogy miről veszi le , hogy a pályázat neki nem fontos, csak szeretne tisztán látni
mielőtt dönt.
Nem tudja azt sem értelmezni, hogy mi az, hogy önhöz hasonló képviselők, meg hogy
mostantól Ő dönti el az üléseket ő határozza meg az ülések idejét.
Nem hatalmazta föl senki, mindig csak a maga nevében és saját véleményét mondja el.
A kényszerhelyzet számára egyértelmű, gondoljunk csak a GESZ épületére.
Az, hogy a testület nagyobbik része nem tud együtt dolgozni vele, senki sem mondta. Lehet,
hogy fordítva van, a polgármester nem tud velük együtt dolgozni.
Az ehhez hasonló helyzetek elkerülése végett egy közbeszerzési szabályzat elkészítésére tesz
javaslatot, melyben minden lényeges közbeszerzést érintő momentum le lenne szabályozva,
mi szerint kell eljárni, mit kell követni. Mindenki a saját elképzeléseit a szabályzattal
kapcsolatban írja le és küldje meg a jegyzőnek.
Terdik Tibor képviselő:
Nem tartja jó dolognak, ígyis sok ülés van, ha egy közbeszerzési eljárásba részletesen bele
akarunk látni a legelső tértivevényig, akkor mindig itt fogunk ülni, ő nem támogatja nem akar
ennyire részletiben bele menni, ezért van megbízva a polgármester illetve a jegyző.
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Lisovszki Tamás képviselő:
Nem a rendkívüli testületi ülésekkel van a gond, szükség van egy szabályzatra.

Buzák Zsolt képviselő:
Ő partner ebbe a dologban, ha van egy pályázat nézzünk bele. Volt pl. a múltkori testületi
ülésen a GESZ épületével kapcsolatos eljárás, szívesen vette volna, ha már az elejétől minden
részletről tudott, hogy mikor kinek mi lett küldve stb.
Ahogy most van, nem a legszerencsésebb, nem tudja még ő sem öt perc alatt átnézni a
beérkezett pályázatokat, és vannak a testület között akik véleménye szerint még kevesebbet
értenek egy – egy adott ügyhöz. Hívjunk meg szakértőt, hallgassuk meg a tervezőt ilyenekre
gondol.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
A hivatalba be lehet menni és meg lehet nézni bármit amire kíváncsiak vagyunk, menet
közben meg lehet nézni akár a pályázatokat is.
Lisovszki Tamás képviselő:
Erről beszél, hogy be lehessen tekinteni az iratokba, szerinte ez nem egy akkora óriási kérés,
hogy ne lehessen ezt megoldani, csak leszabályozott formában szeretné ezt látni. Ha az a gond
a felvetéssel, hogy Ő vetette föl ennek a szabályzatnak az elkészítést, akkor más képviselő is
javasolhatja, ez ne legyen már akadály, nem haragszik meg érte.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Nem tartja indokoltan a szabályzat elkészítését. Lehet itt bármit is előírni ha mégsem tudunk
dönteni.
Terdik Tibor képviselő:
A maga részéről ha tudna minden részletről, hogy kitől kérik az árajánlatot, milyen prioritás
szerint járnak el, abban az esetben sem alakulna számára más helyzet ki. A polgármester
dolga előkészíteni és döntésre a testület élé terjeszteni.
A polgármester szavazásra bocsátja a szabályzat készítésével kapcsolatos javaslatot.
Nem született döntés a közbeszerzési szabályzat készítéséről.
Balogh Tibor polgármester:
A közmunkaprogram tovább folytatódik, azok akik augusztus 31-ig voltak foglalkoztatva a
szerződésük meghosszabbításra került november 31-ig.
Szeretné elmondani, hogy a munkamorál a mélyponton van. Számára döbbenetes, hogy több
gyerekes szülő jelezte, hogy nem szeretne tovább dolgozni, inkább vissza menne ellátásra
neki elég az is.
A munkavezetők figyelnek arra, hogy a hőségben a pihenőidő be legyen tartva, de mára már
ez a visszájára sült el. Ha a munkairányítók rájuk szólnak , akkor jönnek hozzám panaszra,
hogy milyen hajcsárok az irányítók. Nem is tudja, hogy lehet ezt az egész helyzetet kezelni, a
településen folyamatában van munka, de sajnos ezek az emberek még a rendesen munkát
végzőket is visszahúzzák. Írásos nyoma van minden kirívó esetnek, nem győzzük néha a
jegyzőkönyveket fölvenni, először figyelmeztetést kapnak az érintettek, majd további
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szankciót alkalmazunk. Bármely település vezetőjével beszél a közfoglalkoztatással
kapcsolatban mindenhol probléma van a munkamorállal.
Saját véleménye, hogy a településen adódó munkát 15 állandó fővel meg lehetne oldani, van
szakmunkás akik tisztességes fizetés mellett el tudnák látni ezeket a feladatokat.
A temetőgondok műtét előtt áll. Ha ismételten munkába tud majd állni már a korbábi testületi
ülésen felvetett problémákat meg lehet beszélni vele meghívnánk egy testületi ülésre. Van
munkaköri leírása és ha ezeket a feltételeket nem teljesíti, nem tesz eleget a
kötelezettségeinek, meg lesz köszönve neki is a munkája.
A temetőben munkát végző vállalkozók még mindig jellemzően úgy szeretnének dolgozni,
hogy az nem fér bele a temető nyitvatartási idejébe, 16. 00 óra után is dolgoznának. Van úgy,
hogy egyszerre esetleg akár négy alap elkészítéséhez is hozzáfognak.
Az is jellemző lett mostanára, hogy kisebb sírhelyet választanak azzal a szándékkal, hogy a
sírt körbe tudják betonozni, hiszen a rendeletben szabályozott méretnek megfelel.
Hangsúlyozza, hogy nem megengedett a betonozás!
A sorompóval kapcsolatban is megoszlik a vélemény, de kezdik megszokni az emberek, nincs
annyi szemét széthagyva, elégedetlen emberek pedig mindig lesznek. Meg kell várni az év
végét, teljesen végig kell csinálni ezt az évet, meglátjuk hogyan alakulnak a bevételeink és a
kiadásaink. A jövőre nézve esetleg az üzemeltetésre történő kiadásba is lehet gondolkozni.
Támba Borbála képviselő:
Az biztos, hogy most szépen rendbe van, még talán nem volt ilyen szép rendezett a temető ez
idáig.

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

k.m.f.t.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 1.

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: 11
c.) H a t á r o z a t a i : 86 - 91

Tárgysorozat

1./ Előterjesztés középületek kiemelt jelentőségű energetikai fejlesztése című KEOP-5.7.0/15
pályázat végrehajtásához szükséges döntésekről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján, a napirenden részt vesz a PROJEKT EXPERT KFT
képviselője)
2./ Előterjesztés CLEAR STAR KFT beadványáról
Előadó: Nagy Róbert, Clear Star kft. ügyvezetője
(írásbeli előterjesztés alapján, a napirenden részt vesz a Baptista Szeretetszolgálat képviselője)
3./ Előterjesztés Nyírbogdány-Gyártelep faház tetőfelújítására tett árajánlatok elbírálására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
4./ Előterjesztés községi köztemető bejáratainak aszfalt burkolattal történő kiépítéséhez
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
5./Előterjesztés
intézkedésekről

községi

rendezvények

szervezésével

kapcsolatos

költségekről

és
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(2015. augusztus 26-i községi Falunap, 2015. szeptember 19-20 Nemzeti Vágtán történő
részvétel)
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

6./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Előadó: Lisovszki Tamás képviselő
(szóbeli előterjesztés alapján)

Nyírbogdány, 2015. szeptember 10.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

