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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 19-i
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Támba Borbála
Buzák Zsolt
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 4 fő jelen van.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az első napirendi pontot az elkerülő út közúti forgalom elől történő lezárásával kapcsolatos
feladatokról a pénzügyi bizottság nem tárgyalta. Így a testület sem tud érdemben ezzel a
napirenddel érdemben foglalkozni. Nem értem, hogy mi miatt?
Buzák Zsolt:
Nem látom át az egészet. Nem tudom, hogy mi van az árba benne. Tételes ajánlatra
számítottam, mit már korábban is sokszor el lett mondva. Milyen táblákét fizetünk, miből
készülnek a táblák, hányszor hányasok, ilyen dolgokra kíváncsi vagy hány darab tábla
készülne el ezek az információk nem állnak a rendelkezésre több információ kell. Vagy a
szerződéstervezet, megint nincs itt. Nincs miről beszélni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Az elkerülő út lezárást megelőlegező hatósági engedélyezési eljárást megkezdtük. Pénz nélkül
rövid időn belül elrendeztük megkaptuk a közútkezelői hozzájárulást.
Ami benne van az árba az pontosan le van írva. A tervdokumentációban szereplő
forgalomszabályozási munkák elvégzésére két árajánlatot kértünk, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. és a Szabadosok Kft. ajánlatát, melyet meg is kaptuk. Az elkészített műszaki leírásnak
megfelelően lesznek a táblák kihelyezve, melyet az előterjesztés tartalmaz.
Amit most kifogásol abba minden benne van. Igaz nincs szerződéstervezet, de ezt meg lehet
oldani.
Az előző ülésen beszéltünk erről szorgalmazta is a testület, hogy mimnél hamarabb kezdjük
meg az útszakasz rendbe tételét, mivel életveszélyes a közlekedés rajta. Bíztam abban, hogy
ennek megfelelően fog ehhez a dologhoz állni a testület. Jó lett volna ha a pénzügyi bizottság
ülésén beszélünk erről és döntünk, nem húzzuk az időt.
Nagyon korrekt embernek tartom Szabados Lászlót és s Csapó urat is, nem gondolom, hogy
valamivel is gond lenne. Szerettem volna, ha ezen az ülésen mivel a tagnapi ülésen sem
tudtunk erről tárgyalni, -mivel nem volt meg a többség-, bíztam abba, hogy most tudunk erről
dönteni és a hétfőn le tudtuk volna zárni az utat és elindulhatott volna a munka. Ezek a cégek
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kifejezetten ezekkel a feladatokkal foglalkoznak. Az út két végére közmunkást fog állítani
munkaidőben az esti órába sárga fényű szabványos útépítési lámpa lesz kihelyezve.
Támba Borbála:
Hogy kell ezt a sárga lámpát elképzelni?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Gyakorlatilag éjszaka van ennek jelentősége figyelem felkeltő szerepe van, akkumulátoros
időzítővel van ellátva.
Támba Borbála:
Laikus emberek vagyunk éppen ezért lett volna jó ezeket a dolgokat letisztázni.
Terdik Tibor:
Ezért lett volna jó a pénzügyi bizottság ülésen is erről beszélni, feltenni a felmerülő
kérdéseke.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Mi is laikusok vagyunk, innentől kezdve az övék a felelősség azért készítettünk tervet is, ha
valami probléma van vállalják érte a felelősséget.
Támba Borbála:
Meddig tartott volna egy ilyen tételes felsorolást készíteni.
Terdik Tibor:
Akkor is ennyibe kerül, ellenőrizhető az egész. Az, hogy most milyen csövön van miből
készül számomra mellékes. A szerződéstervezet, annak van egy elfogadott formája, csak
személyre kell szabni. Napi szinten keresnek meg a lakosok, az út állapota miatt. Jó lett volna
ha nem halogatjuk, hanem haladna a dolog.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A szerződés tervezetet csak ki kell egészíteni, az elkészült tábla a tulajdonunkba marad.
Támba Borbála:
Nincs benne a világító?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Csak a tábla van benne a világító nem kerül a tulajdonunkba, csak bérbe van.
Buzák Zsolt:
Akkor még bérleti szerződést kell kötni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Külön megállapodást nem kell kötni, ez benne van az árba.
Buzák Zsolt:
Mindez nagyon szép, nem kétlem, hogy ez így van, komoly szakemberekről beszélünk, le kell
írni mindezt.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
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Amikor elkészült az anyag ezeket a dolgokat senki sem jelezte. Nem hozzuk volna így ide, ha
időben szólnak, pótoltuk volna.
Balogh Tibor Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő 2. és 3.
napirendi pontok megtárgyalását.
A testület a meghívóban szereplő napirend 2. és 3. napirendjének megtárgyalását 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány község településrendezési terv és helyi építési
szabályzat módosításáról

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkér a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet:
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
39/2016. (IV.19.) határozata
Nyírbogdány Község Önkormányzata Településülés Rendezési Tervének módosításáról
A Képviselő-Testület!
1./ Nyírbogdány Község Településrendezési Tervének módosítását határozta el.
2./ Valamennyi felmerülő költség a kérelmező Veres Benjámin (4511. Nyírbogdány, Rácz
kert 2. szám alatti lakost terheli.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a településrendezési terv módosításával
kapcsolatos eljárás lefolytatására.
Nyírbogdány, 2016. április 18.
Balogh Tibor Zoltán sk.

Szentpéteri Szabolcs sk.
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polgármester

jegyző

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata és a Nyírturai Görög
Katolikus Egyházközség között kötendő konzorciumi együttműködési
megállapodás elfogadására.
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkér a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és két határozatot hozott a napirenddel kapcsolatban.
Az egyik határozatban a konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésről szóló
határozat tervezetet az előterjesztés szerint elfogadta és a képviselő-testület felé is elfogadásra
javasolja.
A második határozatban a Görög katolikus Egyház felújításának támogatására 5 millió forint
támogatást javasol elfogadásra.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet:
Először kéri, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésről döntsenek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
40/2016. (IV.19.) határozata

Nyírbogdány Község Önkormányzata és a Nyírturai Görög Katolikus Egyházközség között
kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadásáról.

A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdány Község Önkormányzata és a Nyírturai Görög Katolikus Egyházközség
közötti konzorciumi együttműködési megállapodást és konzorciumi együttműködési
megállapodás kérelem benyújtása dokumentumokat elfogadta.
2./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert az 1./ pontban leírt dokumentumok
aláírására.
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Nyírbogdány, 2016. április 18.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Görög Katolikus Egyházközség 5
millió forintos támogatását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
41/2016. (IV.19.) határozata

a Nyírbogdányi Görög Katolikus Egyházközség támogatásáról

A Képviselő-Testület:
A Vidékfejlesztési Program keretében a VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés támogatási kérelem támogatása esetén az a Nyírbogdányi Görög
Katolikus templom, külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítésére Nyírbogdány
Község Önkormányzata 5 millió forint támogatást nyújt a Nyírbogdányi Görög Katolikus
Egyházközség részére.

Nyírbogdány, 2016. április 18.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

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

k.m.f.t.
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Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 19.

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 : 39 - 41

Tárgysorozat

1./ Előterjesztés Nyírbogdány község településrendezési terv és helyi építési szabályzat
módosításáról

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
2./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata és a Nyírturai Görög Katolikus
Egyházközség között kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadására.
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Nyírbogdány, 2016. április 25.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

