Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 21-i
üléséről.
Jelen vannak:
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
Támba Borbála
Lisovszki Tamás
Buzák Zsolt
Szentpéteri Viktória
Tanácskozási joggal megjelent:
Demjén Gáborné köztisztviselő

Jegyzőkönyvvezető:
Demjén Gáborné köztisztviselő

Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Köszöntötte a megjelent testület tagjait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése
határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi tagból 4 fő jelen van.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását, valamint javasolta az
alábbi napirendi pontok felvételét és megtárgyalását.
7./ Előterjesztés Márkusné Nagy Éva kérelméről
Írásbeli meghatalmazás mellékelve
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
8./Előterjesztés Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola kérelméről
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
9./Előterjesztés Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
karbantartási munkálataihoz hozzájárulás megkéréséről
Előadó:Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
10./Rétköz Vadásztársaság kérelme
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó
11./Egyebek
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirendi pontok
megtárgyalását.

Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintő
információkról
szóló
polgármesteri
fontosabb
intézkedésekről,
beszámolóról

Előadó:Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
( Írásbeli előterjesztés alapján)
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Kérdés van e? Ha nincs, a múltkori testületi ülésen megbeszéltük, hogy Vica tájékoztasson a
fellépőkről az október 1.-i rendezvénnyel kapcsolatban.
Szentpéteri Viktória:
Sok fellépő le van foglalva.
Szentpéteri Viktória:
A sztárvendég olyan esetben ha nem tudjuk megtartani a rendezvényt, ki kell fizetni a teljes
költséget. itt jön szóba, hogy egy rendezvénysátor több 10 millió forint. Több előadóra
rákérdeztünk. Ami nagyon jó az a Crazy dance tánccsoport. Többféle műsort csinálnak. A
múltkori falunapon is szerepeltek volna, csak elmaradt. L.L. Juniorral akartunk szerződést
kötni, vele egyeztettünk, hogy ha elmarad a rendezvény, akkor csak a fele díjat kell kifizetni.
Lisovszki Tamás:
Lesz sportcsarnok.
Sihell Ferry és Henna? Az nem baj, hogy 1-én lesz, 2-án népszavazás? Több szempontból is
érdekes. Dolgozók, mert őket érinti, a rendezvényt ki milyen kampányként használja. Egy
héttel későbbre, vagy hamarabbra kellett volna tenni.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Kasza Tibi is jó. 30 perces.
Buzák Zsolt:
Fogják szeretni Kasza Tibi stílusát?
Szentpéteri Viktória:
Ő megosztó személyiség.
Támba Borbála:
Hivatali dolgozók is be lesznek rendelve.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Utána kapnak egy napot. Ugye?
2 fajta előadó lenne.
Szentpéteri Viktória:
A gyerekeknek szóló program a Csillag Musical által.
Lisovszki Tamás:
Csak gyerek legyen akit érdekel.
Szentpéteri Viktória:
Egész délután lenne műsor. 2 sztárvendég, gyerekműsor, műsorok, olyan 900.000.-Ft.
Október 1. az idősek világnapja. Oszvald Marikát megkérdeztem, de ő nem ér rá. Van e ötlet,
hogy az időseknek kedveskedjünk.

Buzák Zsolt:
Ételszobrász?
Lisovszki Tamás:
Nekünk kell az eszközöket, anyagot biztosítani?
Szentpéteri Viktória:
Kijön úgy, hogy már egy pár darab ki van faragva. Jónak találom, mert szép munkája van.
Lisovszki Tamás:
Arcfestés, lufi hajtogatás 30.000.-Ft?
Szentpéteri Viktória:
Arcfesték 7.000-8.000.-Ft. 2 közmunkás kifesti őket, valamint a lufi hajtogatást is
megcsinálják közmunkások. Sose volt még 30.000.-Ft, tavaly 15.000.-Ft volt.
Lisovszki Tamás:
Húsrendelés főzőversenyre. Milyen húst rendelünk?
Szentpéteri Viktória:
Én azt még nem tudom. Attól függ, mit kell főzni. Ha van 15 főzőcsapat 30 főre számolva,
úgy emlékszem 80.000.-Ft volt a hús. Azt mondták, hogy hívunk testvértelepülést. Meg kell
határozni, hogy mit főzünk, milyen hús kell. Szerintem csapatonként nem kell több 5 kiló
húsnál. Sose hallottam, hogy kevés lett volna a hús. Arányosan határozzuk meg. Egy
egyesület 20-30 fő. Jöjjenek, főzzenek.
Buzák Zsolt:
Meg kell határozni, hogy egy csapat 5.000.-Ft értékben kap húst.
Lisovszki Tamás:
Ha valaki 100 főre főz, úgy adsz neki húst? Korábban úgy határoztuk meg, hogy 5 kilós hús 1
csapatnak.
Buzák Zsolt:
Személyenként 10 dkg.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Igen, minden csapat 5 kg húst kap, ha akar, hoz, mi ennyivel tudunk hozzájárulni.
Csapatonként ennyivel járulunk hozzá. Csapatonként 5 kg hús. Főzzenek gulyáslevest, az
tartalmas.
Buzák Zsolt:
Falunap lesz, vagy politikai rendezvény?
Szentpéteri Viktória:
Falunap.
Buzák Zsolt:
Akkor a meghívóban közölni kell.

Lisovszki Tamás:
Ezt nem tudod leszabályozni, mert ahhoz intelligencia kell. Október 1-e politikai rendezvény
lesz.
Buzák Zsolt:
A testületet mocskolják, gusztustalannak tartom. Díjátadásnál kamerát nem lehet a színpadra
tenni? Beszédnél, fellépőkről, aki a mikrofonnál beszél felvenni.
Szentpéteri Viktória:
Nem tudom mennyi.
Buzák Zsolt:
Kérdezd meg. Minden pénzt megér. Nyírbogdány oldalára fel lehet tenni.
Szentpéteri Viktória:
Az árajánlatok valósak. L.L. Junior ráér, Szandi ráér, Kasza Tibi ráér. Tűzijáték lesz-e?
Hajzerné Oláh Ildikó:
Ismerteti az eddig elhangzottakat.
L.L.Junior este 8 órától lenne, Szandi délután 2 órától. A Crazy Dance tánccsoport Abba
show-t és Retro mixet adnának elő. Lenne még a csillag musical, ételszobrász. Tartalmas
műsorok. Tűzijáték este 9 órától.
Buzák Zsolt:
Ajándékba nem lesz tűzijáték? Mennyi ideig tart?
Szentpéteri Viktória:
10 perc, de szép. Nyereménysorsolás 7 órától 8 óráig. 8 órától L.L. Junior, a tűzijáték előtt
főnyeremény kisorsolása. Mi legyen a főnyeremény?
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Mennyi forint értékben?
Lisovszki Tamás:
Attól függ, hogy ki vásárolja meg.
Szentpéteri Viktória:
Az időszakra tekintettel mi kell? Tv vagy kerékpár?
Buzák Zsolt:
Jobban ki használják a kerékpárt. Mennyi volt a kerékpár?
Hajzerné Oláh Ildikó:
40.000.-Ft.
Lisovszki Tamás:
Polgármester Úr mondta, hogy 40.000.-Ft de feléért sikerült megvenni.
Hajzerné Oláh Idikó alpolgármester:
2 kerékpár a fődíj. A kerékpárokat külön-külön húzzuk ki. Lehet néhány ajándékkosár.
Vegyünk 10 db 5.000.-Ft összegű ajándékkosarakat.

Buzák Zsolt:
Meg kell szólítani a településen lévő vegyesboltokat, hogy 5.000.-Ft-ért mit tudnak bele tenni.
Meg kell határozni, hogy mi legyen benne. Fő paraméterként meghatározunk 4-5 dolgot.
Szentpéteri Viktória:
Van különbség kosár és kosár között.
Legyen benne 3 in 1-ben, paloma kávé, BB pezsgő, Milka bonbon, és egészítse ki 5.000.-Ft-ig
bármivel.
Buzák Zsolt:
A két kerékpár 60.000.-Ft. Locsoló, gereblye, mit szeretnek amit elfogadnak? Ha ki vannak
rakva a tombola tárgyak, sorba kell sorsolni. Sok embernek rosszul jött le.

Szentpéteri Viktória:
Szokott lenni felajánlás. A locsoló az jó volt. Először olvassuk a nyereményt majd a nyertest.
Ajándékkal együtt lerakjuk a szelvényt. Azt kell meghatározni, mennyi apró ajándék legyen.
Például 170-180 db apró ajándék. A nyereménysorsolás ajándékainak ára körülbelül 300.000.Ft. VIP 300.000.-Ft. Testvértelepülések is meg lettek hívva, környező település
polgármesterei, Katasztrófa védelem. Egyeztetés alatt van még.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Tároló dobozokat is érdemes venni. Az az igazság, hogy amikor bemegyünk a boltba, akkor
látja az ember hogy mit érdemes venni, mi van akcióban.
Lisovszki Tamás:
Helyi vállalkozókat is meg lehet hívni.
Szentpéteri Viktória:
Meg szoktuk őket hívni. Érdemes összeállítani egy listát. Átküldöm és ki lehet egészíteni.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Ha vadhús kell, a vadásztársaság mondta, hogy hoznak.
Buzák Zsolt:
Az elszámolásokat aki végzi, tételes elszámolást kérek. Például nem húskészítmény, hanem
lapocka, vagy oldalas, valamint az üdítők is tételesen legyenek felsorolva, például x db cocacola.
Lisovszki Tamás:
Színpad fedés és hangosítás. Hány méter fedés? Hangosításba mi kell? Mikrofon az nagyon
fontos. Mondják el, mi tartozik bele.
Szentpéteri Viktória:
Főzőverseny díja ajándékkosár és serleg. Több boltból rendeljük meg az ajándékkosarat.
Lisovszki Tamás:
20.000.-Ft a karszalag? Karszalagot 10 ft-ért lehet venni. 100 darabnál nem kell több.

Szentpéteri Viktória:
10.000.-Ft vagy 20.000.-Ft
Hajzerné Oláh Ildikó:
Elég az rá, hogy falunap Nyírbogdány.
Lisvoszki Tamás:
Biztonsági szolgálat. Hány ember, mikortól meddig?
Szentpéteri Viktória:
Kíváncsi lennék, hány ember fordul meg egy ilyen rendezvényen, mert ettől függ a biztonsági
szolgálat száma.
Lisvoszki Tamás:
500 főnél több nem.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
A helikoptert is el lehet kérni.
Lisovszki Tamás:
Zajos.
Szentpéteri Viktória:
Tavaly volt ugráló vár. Nagy ugráló vár 75.000.-Ft 6 órára vagy 90.000.-Ft-ért nagy ugráló
vár, óriáscsúszda és trambulin 6 órára. Pl.: 13:00-19:00-ig.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Legyen a 90.000.-Ft-os ugráló vár. Úgy gondolom tényleg tartalmas. Mi lenne, ha az idősek
világnapja alkalmából emléklapot adnánk, vagy egy-egy nyugdíjas klubnak ajándékkosarat.
Támba Borbála:
Egy vers is elég, csak hogy érezzék, hogy gondoltunk rájuk.
Lisovszki Tamás:
Aki nincs a klubba az nem fog felmenni. Korábban is volt ilyen, Polgármester Úr mindig
megemlékezett a köszöntőjében.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Polgármester Úr köszöntője után valaki verset mond, majd ajándékkosarat adunk a nyugdíjas
klubnak. 10.000.- ft értékű kosarak. Versmondás vagy akinek szép hangja van gyerek énekel
egy dalt.
Buzák Zsolt:
1.700.000.-Ft-nál járunk, 900.000.-Ft a sztárvendég, körülbelül 20.000.-Ft a videós. Ugráló
vár ára, ételszobrász ára, idősek kosara…stb.
Hajzerné Olá Ildikó alpolgármester:
3 millió forint körül. A fellépő gyerekek csokit vagy kis üdítőt kaphatnak.
Buzák Zsolt:

Vállalkozókat is meg lehetne hívni, például Orosz István vállalkozó, Zsíros Tibor, Varga Zoli,
Koncsol János , Bakosi Mihály, Petrényi János, Lisovszki Sanyi, tiszteletbeli tanárokat is meg
lehet hívni.
Lisovszki Tamás:
A díszpolgárokkal mi van?
Szentpéteri Viktória:
Virágos Nyírbogdány pályázat díjazása is lesz.
Lisovszki Tamás:
Hány embert kell díjazni? Mindenki kap ajándékot?
Hajzerné Olhá Ildikó alpolgármester:
Tavaly 3-an kaptak.
Szentpéteri Viktória:
Körülbelül 15-en indultak.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Van e még valakinek egyéb hozzászólása?
Buzák Zsolt:
Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban II. rész 1. pontjával kapcsolatosan a bírósági
felülvizsgálat kisajátítási eljárással?
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Megfellebbezték. A fele pénzt visszautalták. Per lesz belőle. A végeredmény után leszünk
okosabbak.
Buzák Zsolt:
II. rész 2. pontja Hűtlen kezelés. Ezt tovább vitték, vagy milyen szankcióban?
Kihelyezték a táblákat az elkerülő úttal kapcsolatban, villogó sárgafejű lámpa nincs. Erről
tájékoztatást kérünk, mivel benne van hogy lámpa is lesz a táblával.
Hajzerné Oláh Ilidó alpolgármester:
Nem találkoztam lámpával.
Buzák Zsolt:
4. pont kifizetetlen számlák. Felhívnám a Polgármester Úr figyelmét, hogy ennek lesz
retorziója. Feltételezem, hogy nem a testület felelős. Számviteli szempontból ez kifizetetlen
számla. Ha lesznek kamatai vagy bármi, valakinek fizetni kell. Pénzügyi Bizottság elnökét is
felhívtam, hogy kötelességét ne feledje el.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Állásfoglalást kértek, mondta Jegyző Úr.
Lisovszki Tamás:

Jelzem, hogy Polgármester Úr február 25-i Képviselő-testület határozata ellenére a mai napig
nem tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2016. évet megelőzően Orosz Istvánnal kötött
földszerződés aláírását milyen felhatalmazás alapján írta alá.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Amennyiben egyéb hozzászólás, kérdés nincs, szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselő-testület 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-testülete
86/2016. (VII.21.) határozata
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolóról
A Képviselő-testület:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolót nem fogadja el.

Nyírbogdány, 2016. július 21.

Hajzerné Oláh Ildikó sk
alpolgármester

Demjén Gáborné sk
köztisztviselő

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan a a napirenddel kapcsolatban a
következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-testülete
87/2016. (VII.21.) határozata
2016. október 1-i falunap megrendezéséről, programjáról

A Képviselő-testület
1./A Képviselő-testület a falunapon gulyásleves főzőversenyt hirdet meg. 5 kg hússal
támogatják a főzőversenyben részt vevő csapatokat. A főzőverseny díjai: ajándékkosár és
serleg.
2./A falunap fellépőit és műsormenetét az alábbiak szerint fogadták el
14 00 órától fellépő sztárvendég Szandi
Egyéb fellépők: Crazy Dance Tánccsoport Abba show és Retro mix előadásával, Csillag
Musical gyerekeknek szóló műsorral.
19 00 órától – 20 00 –óráig nyereménysorsolás
20 00 órától L.L. Junior sztárvendég műsora
L.L. Junior műsora után, főnyeremény kisorsolása
Főnyeremény sorsolás után a tűzijáték zárja a rendezvényt
3./A gyerekeknek Ugráló vár kerül felállításra. Az ugráló vár ára: 90.000.-Ft 6óra időtartamra,
mely (5x5m) kisebb ugráló várból, egy nagy ugráló várból, egy óriáscsúszdából és egy
trambulinból áll.
4./Ételszobrász kerül meghívásra Kígyósi János személyében, melynek összege 60.000.-Ft 3
óra időtartamra.
5./A gyerekek arcfestésen és lufi hajtogatáson vehetnek részt. Az arcfestés, lufi hajtogatás ára
30.000.-Ft körüli.
6./A nyereménysorsolás fődíja 2 db kerékpár melyeket külön-külön sorsolnak ki, valamint
170-180 db apró ajándék, valamint ajándékkosarak kerülnek kisorsolásra. Az ajándékok ára
összesen körülbelül 300.000.-Ft.

7./A rendezvényre érkező meghívott vendégeket VIP teremben fogadják

A

meghívott

vendégek részére karszalag kerül átadásra. A karszalagok értéke körülbelül 20.000.-Ft. A VIP
ellátás összege 300.000.-Ft.
8./A rendezvény kép és hangrögzítésére videóst kérnek fel.
9./Idősek világnapja alkalmából a 2 nyugdíjas klub részére ajándékkosár kerül átadásra,
melynek értéke 20.000.-Ft. Polgármester Úr köszöntője után versmondással, énekkel
köszöntik az időseket.
10./Az ajándékkosarakat a községben található vegyesboltoktól rendelik meg 5.000.-Ft
értékben. Az ajándékkosarak meghatározott tartalma: 3 in 1 kávé, paloma kávé, BB pezsgő,
Milka bobon, a boltok ezen felül egészítik ki 5.000.-Ft értékre az ajándékkosarakat.
11./Virágos nyírbogdány eredményhirdetése és díjak átadása.

Nyírbogdány, 2016. július 21.

Hajzerné Oláh Ildikó sk
alpolgármester

Demjén Gáborné sk
köztisztviselő

Szentpéteri Viktória távozott a testületi ülésről.
Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés 4511. Nyírbogdány, Fő u. 4. szám alatti jegyzői szolgálati
lakás felújítására tett árajánlat elbírálásáról
Előadó:Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
( Írásbeli előterjesztés alapján)
Támba Borbála:
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta.
Megállapította, hogy a FLEX PS 93 Bt. adta a legolcsóbb árajánlatot, a következő testületi
ülésen döntenek szerződéssel együtt a meglévő árajánlattal. Ezzel a kiegészítéssel 4 igen
szavazattal egyhangúan a napirend elhalasztását javasolja a Képviselő-testület részére.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
A kiegészítésekkel együtt szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-testülete
88/2016. (VII.21.) határozata
A 4511. Nyírbogdány, Fő u. 4. szám alatti jegyzői szolgálati lakás felújítására tett árajánlat
elfogadására
A Képviselő-testület:
1./A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság által megtárgyalt kiegészítésekkel
együtt a napirend megtárgyalását, napirenddel kapcsolatos döntést a következő testületi ülésre
halasztja.

Nyírbogdány, 2016. július 21.

Hajzerné Oláh Ildikó sk
alpolgármester

Demjén Gáborné sk
köztisztviselő

Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés 4511. Nyírbogdány, Fő u. 4. szám alatti jegyzői szolgálati
lakás felújításának műszaki ellenőr kiválasztásáról
Előadó:Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
( Írásbeli előterjesztés alapján)
Támba Borbála:
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megtárgyalta 4 igen szavazattal
egyhangúan a döntés elhalasztását javasolja a Képviselő-testület részére.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-testülete
89/2016. (VII.21.) határozata
A 4511. Nyírbogdány, Fő u. 4. szám alatti jegyzői szolgálati lakás felújításának műszaki
ellenőr kiválasztásáról
A Képviselő-testület:
1./A napirenddel kapcsolatos döntést a következő testületi ülésre elhalasztja.

Nyírbogdány, 2016. július 21.

Hajzerné Oláh Ildikó sk
alpolgármester

Demjén Gáborné sk
köztisztviselő

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészséges Spotpark Programban
való részvételre
Előadó:Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
( Írásbeli előterjesztés alapján)

Támba Borbála:
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága a napirendet megtárgyalta. A 2 db C
típusú sportpark létrehozásának megpályázását 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület részére.
A futókör létrehozásának megpályázását 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással elutasításra
javasolja a Képviselő-testület részére.

A Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta a napirendet. A 2db
C típusú sportpark létrehozásának megpályázását 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadásra
javasolj a Képviselő-testület részére. A futókör létrehozásának megpályázását 3 nem
szavazattal egyhangúan elutasításra javasolja a Képviselő-testület részére.

Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta.
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
90/2016. (VII. 21.) határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez
A Képviselő-testület:
1./Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre 2 db C típusú
sportpark megépítésére
- Nyírbogdány belterület 929/7 hrsz alatt lévő területen
- Nyírbogdány belterület 402/2 hrsz alatt lévő területen pályázatát benyújtja a BMSK
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. felé.
2./A pályázat benyújtására, és a pályázathoz szükséges minden dokumentum aláírására
megbízzák Balogh Tibor Zoltán polgármestert.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.

Nyírbogdány, 2016. július 21.

Hajzerné Oláh Ildikó sk
alpolgármester

Demjén Gáborné sk
köztisztviselő

A Képviselő-testület 4 nem szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
91/2016. (VII. 21.) határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez
A Képviselő-testület
1./A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre a 400 m-es
futókör megépítésére nem nyújt be pályázatot.

Nyírbogdány, 2016. július 21.

Hajzerné Oláh Ildikó sk
alpolgármester

Demjén Gáborné sk
köztisztviselő

Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdányi Tűzoltó Egyesület kérelméhez beérkezett
árajánlatok elbírálásáról
Előadó:Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Támba Borbála:
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a napirendet megtárgyalta, 4 igen
szavazattal egyhangúan megállapította, hogy a B-Safety Kft árajánlata a legolcsóbb a
beérkezett ajánlatok közül. 4 igen szavazattal egyhangúan a napirend elhalasztásáról döntöttek
a következő testületi ülésre információszerzés céljából.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
A napirendet szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
92/2016. (VII. 21.) határozata
Nyírbogdányi Tűzoltó Egyesület kérelméhez beérkezett árajánlatok elbírálásáról
A Képviselő-testület:
1./Megállapította, hogy a B-Safety Kft. árajánlata a legolcsóbb a beérkezett ajánlatok közül.
2./A napirenddel kapcsolatos döntést a következő testületi ülésre elhalasztja.
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Hajzerné Oláh Ildikó sk
alpolgármester

Demjén Gáborné sk
köztisztviselő

Napirend (6. tsp.):
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – közművelődési intézmény
vagy közösségi színtér műszaki, technikai eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására,
felújítására – pályázat benyújtásáról
Előadó:Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
( Írásbeli előterjesztés alapján)
Támba Borbála:
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta 4
igen szavazattal egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.
A Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta 3
igen szavazattal egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
93/2016. (VII. 21.) 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 2016. évi költségvetéséből a fejlesztés megvalósításához 200.000.-Ft
saját forrást biztosít.
4./Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a pályázati anyag benyújtására.
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Hajzerné Oláh Ildikó sk
alpolgármester

Demjén Gáborné sk
köztisztviselő

Napirend (7. tsp.):
Előterjesztés Márkusné Nagy Éva kérelméről, írásbeli meghatalmazás
mellékelve
Előadó:Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
( Írásbeli előterjesztés alapján)
Támba Borbála:
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, 4 igen
szavazattal egyhangúan a döntés elnapolását javasolja a Képviselő-testület részére.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
94/2016. (VII. 21.) határozata
Márkusné Nagy Éva kérelméről
A Képviselő-testület:
Márkusné Nagy Éva kérelmével kapcsolatban döntés elnapolását határozta el.
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Hajzerné Oláh Ildikó sk
alpolgármester

Demjén Gáborné sk
köztisztviselő

Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola kérelméről
Előadó:Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
( Írásbeli előterjesztés alapján)

Támba Borbála:
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a napirendet megtárgyalta, az ott
elhangzott kiegészítésekkel 4 igen szavazattal egyhangúan a következő testületi ülésre a
napirend elnapolását javasolja a Képviselő-testület részére.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
95/2016. (VII. 21.) határozata
Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kérelméről

A Képviselő-testület:
1./A Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kérelmével
kapcsolatosan a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsági ülésén elhangzott
kiegészítésekkel együtt a döntés elnapolását határozta el, a következő testületi ülésre.

Nyírbogdány, 2016. július 21.

Hajzerné Oláh Ildikó sk
alpolgármester

Demjén Gáborné sk
köztisztviselő

Napirend (9. tsp.):
Előterjesztés Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola karbantartási munkálataihoz hozzájárulás megkéréséről
Előadó:Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
( Írásbeli előterjesztés alapján)
Támba Borbála:
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a napirendet megtárgyalta, 4 igen
szavazattal egyhangúan a napirend elnapolását javasolja a Képviselő-testület részére.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
96/2016. (VII. 21.) határozata
Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola karbantartási
munkálataihoz hozzájárulás megkéréséről
A Képviselő-testület
1./ Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola karbantartási
munkálataihoz hozzájárulás megkérése ügyében a döntés elnapolásáról határoz.

Nyírbogdány, 2016. július 21.

Hajzerné Oláh Ildikó sk
alpolgármester

Demjén Gáborné sk
köztisztviselő

Napirend (10. tsp.):
Előterjesztés RÉTKÖZ Vadásztársaság kérelméről
Előadó:Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
( Írásbeli előterjesztés alapján)
Támba Borbála:
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a napirendet megtárgyalta, 4 igen
szavazattal egyhangúan a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
97/2016. (VII. 21.) határozata
RÉTKÖZ Vadásztársaság kérelméről
A Képviselő-testület:
1./A RÉTKÖZ Vadásztársaság kérelmének helyt ad.
2./A meghatalmazás aláírásával megbízzák Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármestert.

Nyírbogdány, 2016. július 21.

Hajzerné Oláh Ildikó sk
alpolgármester

Demjén Gáborné sk
köztisztviselő

Napirend (11. tsp.):
Egyebek
Buzák Zsolt:
Megkeresés a Képviselő-testület felé. Ismertette Veres Benjámin megkeresését.

A közút igazából nem ragaszkodik hozzá hogy a Fő u. 12. sz. előtti csapadékvíz árok ott
legyen. Polgármesteri Hivatal műszaki irodájára bízza (ami már nincs). Polgármester Úr
kijelentése, sok mindent el lehet intézni, ha a Képviselő-testület rábólint. Ha a Képviselőtestület nem látja akadályát, akkor a befedésről gondoskodjon. Nincs műszaki akadálya.
Javaslom, a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz abban az esetben, ha a Polgármesteri Hivatal
úgy látja, hogy műszaki akadálya nincs, célt nem szolgál, befedésre kerüljön. Ha a hivatal
meg tudja oldani határidőn belül.
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Augusztus 31. határidővel.
A Képvsielő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
98/2016. (VII. 21.) határozata
Veres Benjámin kérelméről
Képviselő-testület:
1./Hozzájárul a 4511 Nyírbogdány Fő u. 12. sz. előtti csapadékvíz árok befedésére,
amennyiben a Polgármesteri Hivatal műszaki akadályát nem látja, és semmi célt nem szolgál.
2./Befedéssel megbízza a Polgármesteri Hivatalt.
3./Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
4./Határidő: 2016. augusztus 31.
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Hajzerné Oláh Ildikó sk
alpolgármester

Demjén Gáborné sk
köztisztviselő

Buzák Zsolt:
Nem voltam kint. A gyártelepen a dombközben egy kiálló cső, még nincs mindig levágva, kb
1,5cm-re áll ki. Nyírségvíz hagyta ott. Ha a hivatal ki tudna küldeni egy szakembert,
vizsgálják meg és rendezzék a veszélyforrás megszüntetését.
Lakosok jelezték, hogy a Kéki utcán a buszfordulónál megáll a víz. 30 nap eltelt, a lakosok
panaszkodnak. Augusztus 15. napjáig a hivatal gondoskodjon a csapadékvíz elvezetéséről.
Orvos előtt tábla lesz testületi döntés alapján. 60 nap telt el, még nem történ semmi.
Augusztus 15-ig a helytelen táblákat helyezzék át a megbeszéltek szerint.

Lisovszki Tamás:
Szeretném kérni, vagy javasolni, hogy az augusztusi testületi ülés, mely augusztus 25-e lenne,
lehetne e egy héttel előrébb hozni?
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Augusztus 4. a megbeszélés. Lesz időnk bekérni mindent. Augusztus 18. a rendes testületi
ülés. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
98/2016. (VII. 21.) határozata
Lisovszki Tamás képviselő javaslatáról
A Képviselő-testület:
1./2016. augusztus hónapban tartandó testületi ülés időpontját 2016. augusztus 25. helyett
2016. augusztus 18. napjára határozta.
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Hajzerné Oláh Ildikó sk
alpolgármester

Demjén Gáborné sk
köztisztviselő

Több napirendi pont nem volt az alpolgármester az ülést bezárta.

k.m.f
Hajzerné Oláh Ildikó
alpolgármester

Demjén Gáborné
köztisztviselő

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 21-i üléséről

JEGYZŐKÖNYVE

H a t á r o z a t a i : 86-99

TÁRGYSOROZAT

1./ Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről,
információkról szóló polgármesteri beszámolóról
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
2./ Előterjesztés 4511. Nyírbogdány, Fő u. 4. szám alatti jegyzői szolgálati lakás felújítására
tett árajánlat elbírálásáról
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Előterjesztés 4511. Nyírbogdány, Fő u. 4. szám alatti jegyzői szolgálati lakás felújításának
műszaki ellenőr kiválasztásáról
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
4./ Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészséges Sportpark programban való részvételre
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)

5./ Előterjesztés Nyírbogdányi Tűzoltó Egyesület kérelméhez beérkezett árajánlatok
elbírálásáról
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
6./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – közművelődési intézmény vagy közösségi
színtér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására,
épületének karbantartására, felújítására – pályázat benyújtásáról
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
7./ Előterjesztés Márkusné Nagy Éva kérelméről – Írásbeli meghatalmazás mellékelve
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
8./ Előterjesztés Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
kérelméről
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
9./ Előterjesztés Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
karbantartási munkálataihoz hozzájárulás megkéréséről
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
10./Előterjesztés RÉTKÖZ Vadásztársaság kérelméről
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
11./Egyebek
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Hajzerné Oláh Ildikó
alpolgármester

