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Készült: 2016. április 01-én Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának üléséről.
Jelen vannak: Terdik Tibor bizottsági elnök
Szitár Emese
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Támba Borbála bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent: Balogh Tibor polgármester
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
Továbbá jelen vannak : 11 állampolgár
Jegyzőkönyvvezető: Hrotkó Antalné köztisztviselő

Terdik Tibor bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottság
határozatképes, mivel a megválasztott 5 főből mind az 5 fő jelen van. Tájékoztatta a
bizottságot, hogy a Képviselő-testület ülésezni fog, melynek anyagát a pénzügyi bizottságnak
is véleményezni kell. Javasolja, a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
Kérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata?
Nem volt más javaslat.

A bizottság a napirendi pontok megtárgyalását 5 igen szavazattal , egyhangúan elfogadta.

Napirend (1.tsp.) Előterjesztés az elkerülő út karbantartási munkálatairól

Előadó: Terdik Tibor bizottsági elnök
(írásbeli előterjesztés alapján)
A bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza az elkerülő úttal kapcsolatos
karbantartási teendőket. Az előterjesztéshez csatolva van Buzák Zsolt képviselő feljegyzése.
Buzák Zsolt: Nem pontos az adat, kb 80%-os becslés ami az anyagban van. Ha elkezdik
kátyúzni a kátyú mellett másnap szinte újra lehet kezdeni a javítást. Van benne kb. 500 m2
terület, amit érdemes lenne kátyúzni. Két lehetősség van a munkálatokra, vagy
közmunkásokkal, vagy megpályáztatni és külső vállalkozóval elvégeztetni, ahogyan azt az
előterjesztés is tartalmazza. Gazdaságilag támogathatóbb, hogy megpályáztatni.
Terdik Tibor: Nem kérdeztél meg valakit arról, hogy ez mennyi idő, mennyibe kerül?
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Balogh Tibor: A képviselő-testület megbízta Buzák Zsoltit ezzel a feladattal. Várta, hogy
lesznek árajánlatok. Ha valakit megbízunk, tegyen már le az asztalra egy olyan anyagot,
amiből tájékozódni lehet. Én is utána jártam. Mai áron azt az utat 30 Mo. forintért nem lehet
megcsinálni. A költségvetésben hál istennek van 100 Mo. forintunk. Lesz pályázati lehetőség,
településeket elkerülő utakra. 2-3 évvel ezelőtt közmunkások megtudták csinálni. Egyetért
azzal, hogy le kell zárni az utat. Egyeztetéseket kell folytatni a Közúttal, az
áruforgalmazókkal a lakossággal, hogy le lesz zárva az út.
A pályázat ebben a hónapban meg is fog jelenni. A települési utakra 50Mo forint bruttó
összegben.
Egy árajánlatot körbe adtak a bizottság tagjainak.
Terdik Tibor: Mikor kezdődne ez a munkálat?
Balogh Tibor: El kell dönteni, hogy teljesen , vagy részlegesen zárjuk le az utat a munkálatok
idejére. A magyar Közút ki fogja táblázni, hogy ez az útszakasz várhatóan meddig lesz
lezárva.
Terdik Tibor: A bizottsági tagokat kéri, mondják el ezzel kapcsolatban a véleményüket,
hozzászólásukat.
Csináljuk-e azt, hogy ideiglenesen a kátyúkat tegyék rendbe, addig amíg a pályázat
megjelenik?
Buzák Zsolt: Azt kéri ne legyen személyeskedés. A képviselő testület részéről kapott egy
megbízást, hogy nézze meg az utat, írja le a véleményét az út állapotáról. Ennek a felkérésnek
ő eleget tett. Ő azt írta, hogy több 10 Mo forintba kerülhet. Konkrét adatot nem írt. Azt írta
le, hogy azonnali intézkedés szükséges. Nem kérte, hogy legyen rendkívüli ülés.
Balogh Tibor: Ez nem személyeskedés. Neki ilyen a hangja. Arról kell dönteni, teljes útzár
legyen, félútzár legyen.
Buzák Zsolt: Mikor lesz a pályázat kiírva?
Balogh Tibor: Vagy ebbe a hónapban, vagy a jövő hónapban.
Terdik Tibor: Összegezve, az alábbiak a teendők: az út lezárása, a Közúttal felvenni a
kapcsolatot, eldönteni a kivitelezés módját, A beszerzési szabályzatnak megfelelően végig
vinni.
Balogh Tibor: Milyen kopót használjunk hozzá? Túl nagy árkülönbségek nincsenek. Az
ajánlatban 24.933.-Ft/tonna szerepel.
3 hétre kéri az útzárat, vissza lehet azt állítani, ha hamarabb végeznek.
Buzák Zsolt Határozzuk meg a mennyiséget.
Balogh Tibor: Ha meghatározzuk a mennyiséget, és nem lesz elég, akkor összehívjuk a
testületet?
Lisovszki Tamás: Ha 30 tonnánál több kell, a polgármester tájékoztassa a testületet.
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Terdik Tibor: Az elkerülő út karbantartásával kapcsolatban az elhangzottak alapján a
kivitelezéskor az alábbi részletekre való tekintettel , teljes útzár , amit 3 hétre kének meg,
AC8 kopó 24933Ft/tonna.

A bizottság a napirenddel kapcsolatban 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának
25/2016. (IV.01.)számú
határozata

az elkerülő út karbantartási munkálatairól

A bizottság,

az elkerülő útkarbantartási munkálatairól szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő
– testületnek.

Napirend (2.tsp.) Jakab László kérelmére közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetésére

Előadó: Terdik Tibor bizottsági elnök
(írásbeli előterjesztés alapján)

Szentpéteri Szabolcs: Bejelenti, hogy a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
a Mötv.46.§(2) bekezdés b.) pontja alapján a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
Terdik Tibor: Javasolja, hogy utolsó napirendi pontként tárgyalják meg a napirendi pontot a
zárt ülés keretében.

Napirend (3.tsp.) Előterjesztés Nyírbogdányi Polgárőr Egyesület kérelméről

Előadó: Terdik Tibor bizottsági elnök
(írásbeli előterjesztés alapján)
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A bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztésben benne van, hogy a Polgárőrség által
használt Opel Astra gépkocsi műszaki vizsgáztatásához kérnek támogatást. Ez az összeg az
előzetes hibafeltárás alapján kb. 45.000.-Ft. A Polgárőrség a település érdekeit szolgálja, így
javasolja , hogy támogassák.
Megkérdezte, kérdés, hozzászólás van-e?

A bizottság a napirenddel kapcsolatban 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának
26/2016. (IV.01.)számú
határozata

Nyírbogdányi Polgárőr Egyesület kérelméről

A bizottság,
a Nyírbogdányi Polgárőr Egyesület kérelmét elfogadásra javasolja a képviselő – testületnek.

Napirend (4.tsp.) Előterjesztés a Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről

Előadó: Terdik Tibor bizottsági elnök
(írásbeli előterjesztés alapján)

A bizottság elnöke elmondta, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület támogatást kér az
önkormányzattól vízszivattyú és egy motoros láncfűrész javíttatásához. A szivattyú javítási
költsége 72350 Ft-ba, a láncfűrészé 42300 Ft-ba kerül. Továbbá tagdíj hátraléka van az
egyesületnek, ami 70.000.-Ft.
Az egyesület fenntartásához, pályázatok benyújtásához, az önerőhöz további 570.000.-Ft
támogatást kér az Egyesület.
Buzák Zsolt: Jó lenne, ha részletesebb tájékoztatást kapnának a kérelemmel kapcsolatosan,
hogy konkrétan mire is kell az 570 e Ft. Úgy hallotta elég szegényes a felszerelésük, mert
amennyiben szükséges azt természetesen támogatni kell.
Balogh Tibor: Vannak felszereléseik. Van felajánlás is, de addig amíg nem tudjuk hol tárolni
az eszközöket, a gépeket addig nem szállítják ide.
Lisovszki Tamás: Eszközök karbantartása, javíttatása támogatható, ugyanígy a tagdíj
kifizetése is.
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Ha pályázatot nyújtanak be, akkor természetesen azt is támogassák a feltételek ismeretében.
Balogh Tibor: Régen valóban volt olyan, hogy az ÖNHIKI-nél a civilszervezetek támogatása
nem jelentett előnyt. Van hál istennek 100 Mo forintunk. A Polgárőrség, a Tűzoltó egyesület a
településért tesz, így biztosítani kell a támogatásukat.
A nyugdíjas egyesületeknek fenntartási költsége nincs, azért ne támogassuk már, hogy
elmennek kirándulni.
Terdik Tibor: A felújítási dolgokat számla ellenében kifizetik, a pályázati dolgokban azonban
akkor döntenek ha konkrét pályázat van.
Lisovszki Tamás: Az 1. és 2 .pontban kért támogatást támogassa az önkormányzat. A
pályázatokhoz kért támogatást ha pályázik , akkor az a testület elé jön és akkor döntenek.
Balogh Tibor: Jelenleg az Egyesület kasszájában 0 Ft van. Javasolja, hogy benzin költségre
tegyenek a számlájukra pénzt.
Támba Borbála: Azért lenne jó, ha az egyesület elnöke itt lenne, akkor ő részletesen
megindokolja, hogy mire is van szükség. Biztos benne, hogy ami Nyírbogdány település
és a lakosság érdekét szolgálja azt támogatják.
Balogh Tibor: Szólnak az egyesület elnökének, ha tud, akkor jöjjön fel az ülésre.
Terdik Tibor: Amíg nem érkezik meg az egyesület elnöke addig a napirendi pont tárgyalását
felfüggesztik.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 6. napirendi pont tárgyalásával folytassák a bizottsági
ülést.

Napirend (5.tsp.) Előterjesztés Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u.2.sz.alatti
ingatlan megvásárlására
Előadó: Terdik bizottsági elnök
(írásbeli előterjesztés alapján)
A bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést mindenki kézhez kapta, már előzőleg is
tárgyaltak az ingatlan megvásárlásáról. Azt kell eldönteni most, hogy kell nekünk ez az
ingatlan, megvesszük-e, vagy sem?
Balogh Tibor: Megkérdezte, hogy a jelenlévő tulajdonosok képviselőjének az ügyben a
meghatalmazása meg van-e?
Tulajdonosok képviselője: Igen itt van.
Balogh Tibor: az ingatlan megvásárlása szervesen kapcsolódna az iskolabővítés, felújítás
tervezett önkormányzati beruházáshoz.
A volt GESZ épületének elbontása esetén az ingatlanon található két garázs az önkormányzati
gépjárművek elhelyezését is szolgálná, valamint a közmunkások kerülhetnek átmenetileg
elhelyezésre.
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Az önkormányzat nem rendelkezik olyan épülettel, ahol a fentieknek helyet tudna biztosítani.
Az Óvoda utcában 3 Mo forintért árultak ingatlanokat. Mind elment. Az épület megvásárlása
befektetésnek is jó, mert arra az ingatlanra nem kell költeni. Akár még a Polgárőröknek is
helye lehetne.
Azt javasolja, hogy 8,5 Mo forintos ajánlatot tegyenek. El kell dönteni, érdekel az ingatlan
bennünket, megvásároljuk-e?
Buzák Zsolt: Az önkormányzat járművei közül melyik fér be a garázsba?
Beszélünk itt arról, hogy milyen jó befektetés. Vannak olyan utcák ahol nincsenek járdák,
nincs megoldva a csapadékvízelvezetés. Több olyan dolog lenne, ami az emberek
közérdekeit szolgálná.
Lakos: Elő kell terjeszteni, ez nem szerepel az előterjesztésben. A ti dolgotok a problémákat
előterjeszteni, idehozni.
Balogh Tibor: Nyírbogdány az a települések egyike, ahol nincs sáros út. A járdák megépítése
megtörténhet 2016,2017-ben is. De ez az ingatlan most eladó, nem biztos, hogy holnap már
megtudjuk venni, mert már elkelt.
El kell dönteni, hogy megvásároljuk, vagy nem. Nem kell itt hülyíteni a tulajdonosokat.
Hivatalosan volt egy szakértői vélemény 7,8 Mo forintban határozta meg. A tulajdonosok 10
Mo forinttal indultak, lementek 9 Mo forintra. Mi 8,5 mo forintot fizetnénk érte.
Hajzerné Oláh Ildikó: A GESZ épületének beruházása kapcsán merült fel ez a vásárlás.
Tervezzük a sportcsarnok beruházását , amihez szintén szükséges a telekből valamennyi rész.
Csak azért támogatja a vásárlást, hogy egy fennálló dologról van szó, de az árat azt sokkalja.
Támba Borbála: A múlt testületi ülésen mind a hatan úgy döntöttünk, ez az épület a
rendeltetésének nem felel meg. Befektetésnek tényleg jó.
Lisovszki Tamás: felfüggesztették a Makara féle ingatlannal kapcsolatos eljárást, még azóta
sem született benne semmi döntés.
Szentpéteri Szabolcs: Ők kérték a felfüggesztést. A kisajátítási eljárás tovább fog folytatódni.
Lisovszki Tamás: A pályázathoz szükséges a testület döntése, ha holnap ki van írva a
pályázat, már nem tudunk pályázni.
Hajzerné Oláh Ildikó: Az értékbecslés alapján 7,8 Mo forintra van felértékelve az ingatlan.
Javasolja, hogy 8 Mo forintért vásárolják meg.
Balogh Tibor: Az egész beruházás nem 500 ezer vagy 1 Mo forinton kell, hogy múljon. A két
ingatlan között nem 700 e Ft különbség van. Az önkormányzat van olyan helyzetben, hogy ne
húzzuk már mint a rétestésztát.
Terdik Tibor: El kell dönteni, megvegyük-e, vagy nem vegyük. Valóban úgy van, hogy
eltudjuk helyezni az eszközöket, valóban van 100 Mo forintunk. Befektetésnek jó. Ezt az
ingatlant 98 óta szeretné az önkormányzat, hogy legyen egy egybefüggő önkormányzati
terület.
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Hajzerné Oláh Ildikó: Arra gondolt, hogy átmenetileg a Tűzoltóságnak irodát lehetne
bíztosítani, a garázsban a szerszámok elhelyezése is megoldható. Rossznak nem lenne rossz,
ha megtudnánk vásárolni.
Buzák Zsolt: Az iskolaépítés ilyen súllyal bír, nem tudja, hogy meg lett tervezve, hol lesz a
parkoló, meg minden, akkor most az építési szabályok felrúgva.
Balogh Tibor: El kell dönteni érdekel-e bennünket. Nem kell ide beruházás. Próbáljatok már
meg ebben hosszútávon gondolkodni. A település célját szolgálja. Egy csomó olyan
eszközünk van amit ki kell pakolni.
Megkérdezte a jelenlévő képviselőt , hogy beszélt-e a 8 Mo forintos vételárral kapcsolatban
a tulajdonosokkal.
Eladók képviselője: Beszéltek erről. A 9 Mo forintból hajlandók engedni 8,5 Mo forintra.
Lakos: Az ingatlant megvesszük, a tulajdonunkban van, akkor a kertből ami kell elvenni, a
többit el lehet adni. Annak mindig meg lesz az értéke. Mennek az ingatlan árak felfelé.
Lisovszki Tamás: Milyen céllal fogjuk működtetni? Ha közmunkások fogják használni, akkor
az épület értéke romlik.
Lakos: A tornaterem építése az elsődleges cél. Vesztesége az önkormányzatnak nem lehet.
Hajzerné Oláh Ildikó: Magát a kertet biztos nem adják el, és ha úgy döntünk, hogy a
lakóházat eladjuk, nyertünk egy beruházást.
Terdik Tibor Szavazásra teszi fel a kérdést. Ki az aki egyetért a vásárlással?

A bizottság a napirenddel kapcsolatban 1 igen, 3 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának
27/2016. (IV.01.) számú
határozata

Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor út 2.szám alatti ingatlan megvásárlásáról
A bizottság,
Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor út 2.szám alatti ingatlan megvásárlását nem javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek:

A bizottság ülésére megérkezett a Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.
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Terdik Tibor: Javasolja, hogy a felfüggesztett 4. napirendi pont tárgyalását tovább folytassák.
Támba Borbála: Azért szerették volna, hogy itt legyen a bizottság ülésén, mert elhangzott,
hogy a számlátokon 0 forint van. Szeretné, ha részletesen elmondaná, hogy mire is van
szükség, a javítások és a tagdíj fizetésén kívül.
Tűzoltó Egyesület elnöke: Nincsenek felszereléseik, nincs megfelelő ruházatuk.
Buzák Zsolt: Polgármester úr azt mondta, van felszerelésük a tűzoltó egyesületnek.
Lisovszki Tamás: Kellene egy lista, mi az, az alapfelszerelés, amire szükség van. El kell
dönteni azt is, hogy a felszerelést mi vegyük meg és átadjuk. A benzin költségre pedig
javasolja, hogy a képviselő-testület által felajánlott összegből 1 havi összeget utaljanak át az
egyesületnek.
Terdik Tibor : Javasolja, hogy a 40 ezer forintot egészítse ki az önkormányzat 100 ezer
forintra.
Lisovszki Tamás: A Polgárőrség soha nem kért pénz. Ha kellett eszköz azt az önkormányzat
megvásárolta és átadta. Ehhez a testület ragaszkodott, hogy pénz nem ad.
Terdik Tibor: javaslat adjuk oda a 40 ezer forintot, erről nem kell dönteni, ez a felajánlás.
Az önkormányzat támogassa 60 ezer forinttal, valamint az eszközök javíttatása és a tagdíj
hátralék megfizetését támogassuk.

A bizottság a napirenddel kapcsolatban 5 igenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának
28/2016. (IV.01.) számú
határozata
a Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről

A bizottság,
a Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmét az eszközök javítási költségének
átvállalását és a tagdíj hátralék támogatását elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek

A bizottság a napirenddel kapcsolatban 3 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának
29/2016. (IV.01.) számú
határozata

a Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fenntartási költségének támogatásáról

A bizottság,
a Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fenntartási költségéhez 60.000.-Ft pénzbeli
támogatás elfogadását javasolja a képviselő-testületnek

Napirend (6.tsp.) Előterjesztés Május 1-i rendezvény megtartásáról

Előadó: Terdik Tibor bizottsági elnök
(írásbeli előterjesztés alapján)

A bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztés alapján 2 Mo forintos keretösszeg van a
rendezvény költségére, utólagos elszámolás mellett. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a
programokat azok várható költségeit.
Balogh Tibor: A képviselő-testület azt kezdeményezte, hogy a május 1-i rendezvény nea
hagyományoknak megfelelően legyen megszervezve.
Lisovszki Tamás: Már korábban is volt erről szó. meg léehet kérni a helyi civilszervezeteket,
a gyerekeknek legyen ugrálóvár, a főzéshez továbbra is lehet támogatást adni. A május 1-i
rendezvényt lehet szerényebben.
A falunapot szeptember vagy október elején lehet nagyobb szabásúra szervezni.
Hajzerné Oláh Ildikó: Valóban erről volt szó, hogy a május1-i rendezvényt szerényebben, és
a falunapi rendezvény legyen egy nagyobb.
Balogh Tibor: Nem saját magának csinálja, hanem a településért. A képviselő-testületi tagok
részére is, fel kell jönni, hogy ismerkedjenek a település lakosságával.
Állampolgár: Már járt egy pár településen a nyírbogdányi rendezvényekről jó véleménnyel
vannak.
Lisovszki Tamás: Az elmúlt testületi ülésen elhangzott, hogy szerényebben szervezzük meg.
Erről a polgármester azt mondja, hogy az ő image-t rontjuk, ez azért van. Ha neki nem hisz
akkor ott van az alpolgármester asszony és Terdik Tibor képviselő meg kell kérdezni őket.
Hajzerné Oláh Ildikó: Valóban arról beszéltünk, hogy a majálist szolidabban, a falunapot
pedig nagyobb szabásúra kellene tervezni. A Karácsonyban pedig úgy gondolkodtak mint
régen volt, minden családnak csomagot adnának. Árajánlatokat kérnének a helyi boltoktól, és
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minden család kaphatna karácsonykor ajándékot. A máju1-i és a Karácsonyi rendezvény
költségét megspórolva a település minden lakossága részesülhetne karácsonykor ajándékba.
Ezért lenne ilyen szolid a rendezvény. Nem született ebben döntés csak beszéltek róla.
Támba Borbála: Arról volt szó, hogy ne legyen 3 alkalommal olyan nagy volumenű
rendezvény. Legyen egy nagyobb egy évben, a falunapi rendezvény. Ha rosszul gondoltuk,
hogy karácsonykor a családoknak jusson egy kis ajándék, akkor tévedtek.
Állampolgár: Akkor legyen egy falunap, de az olyan legyen mint régen volt, a sztárvendég
Bódi Gusztival.
Támba Borbála: Ha úgy gondoljuk,hogy Nyírbogdány lakosságának kell három nagy
rendezvény, buli, és nem kell a karácsonyi csomag akkor én megadom magam.
Szitár Emese: Az a baj, hogy van 5 ember aki így gondolja, de rajtuk kívül van még 2900 fő.
Balogh Tibor: A Református Egyház minden rendezvényükhöz csatlakozik.
Döntsön a képviselő-testület, legyen kisebb rendezvény, hogyan legyen.
Állampolgár: Ha a testület úgy dönt, hogy egy nagy rendezvény lesz és csomagosztásra kerül
a sor, akkor ne lakásonként, hanem családonként legyen a csomag kiosztva, mivel egy
lakásban több család is él.
Buzák Zsolt: Neki személy szerint az volt a javaslata, hogy egy nagy rendezvény legyen és a
másik 2 nagy rendezvényköltségét elosztva, kb. 800 család részesülhet. El kell gondolkodni,
ha feljön a rendezvényre akkor kap-e annyit, mint esetleg a csomagként kapna.
Terdik Tibor: Erről később fogunk dönteni, ezt majd akkor fogjuk eldönteni mikor aktuális
lesz. Most Május 1-ről beszélünk, akkor úgy döntöttünk, hogy kisebb rendezvény legyen.
Látva az igényeket, csináljuk úgy ahogy le van írva az előterjesztésben.
Megkérdezte ki az aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal?

A bizottság a napirenddel kapcsolatban 1 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának
30/2016. (IV.01.) számú
határozata

Május 1-i rendezvény megtartásáról
A bizottság,
a Május 1-rendezvény megtartását nem az előterjesztésben megfogalmazottak szerint
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
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Terdik Tibor: Várja a javaslatokat a rendezvény megtartásához.
Balogh Tibor: Az elmúlt időszakhoz képest ez visszalépés. Amikor olyan volt a képviselőtestület összetétele 3 perc alatt eldöntötték.
Lisovszki Tamás: 500 ezer forint keretösszeget javasol.
Buzák Zsolt: Ami a gyerekekre vonatkozik minden benne marad.
Terdik Tibor: Van 100 Mo. forint a számlánkon, miért nem csináljuk meg?
Balogh Tibor: Itt munkát végezni nem lehet. Most is azt mondja oszlassa fel magát a testület.

A bizottság a napirenddel kapcsolatban 4 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának
31/2016. (IV.01.) számú
határozata

Május 1-i rendezvény megtartásáról
A bizottság,
a Május 1-rendezvény megtartásához 500 ezer forint keretösszeg elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.

Napirend (7.tsp.) Előterjesztés erdővédelmi járulék megfizetéséről

Előadó: Terdik bizottsági elnök
(írásbeli előterjesztés alapján)
A bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a korábban
megvásárolt terület után erdővédelmi járulékot kell fizetni.
A Jegyző úr részletesen tájékoztatta a bizottságot a napirendről. Elmondta, hogy az eljárások
során derült ki, hogy a terület művelési ága erdőként van nyilvántartva. Ahhoz, hogy az
önkormányzat a terveinek megfelelően hasznosítani tudja a területet a művelési ágat a
valóságnak megfelelően kell megállapítani. Ehhez szükséges az 1.240.000.-Ft erdővédelmi
járulék megfizetése.. Csak ezt követően lesz egységes a terület művelési ága.
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Hajzerné Oláh Ildikó: Vissza kell mondani az adás-vételt. Ha ezt nem fizetjük be nem lehet
beépíteni. A terület beépíthetősége 300 m2.
Buzák Zsolt: Mikor derült ez ki? Megvettünk egy olyan ingatlant ami tisztázatlan volt.
Terdik Tibor: El kell dönteni mi legyen, visszavonjuk az adás-vételt, előre nem látható
dolgok merültek fel.

A bizottság a napirenddel kapcsolatban 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának
32/2016. (IV.01.)számú
határozata

erdővédelmi járulék megfizetéséről

A bizottság,
az erdővédelmi járulékról szóló határozat-tervezetet nem javasolja elfogadásra a képviselő –
testületnek. Javasolja továbbá, hogy az adásvételi szerződést vonja vissza a képviselő-testület.

Napirend (8.tsp.) Előterjesztés fém távközlési torony eladásáról

Előadó: Terdik Tibor bizottsági elnök
(írásbeli előterjesztés alapján)
A bizottság elnöke elmondta, hogy a a volt GESZ telep udvarán lévő fém torony nem
hasznosított, karbantartására lehetőség nincs.
a bizottság részéről az a javaslat érkezett, hogy 200.000.-Ft-ért hirdessék meg . meg kell nézni
a korábbi szerződést, hogy az alatt az ár alatt semmiképp ne kerüljön értékesítésre.

A bizottság a napirenddel kapcsolatban 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának
33/2016. (IV.02.)számú
határozata

távközlési fém torony eladásáról
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A bizottság,
a távközlési fém torony eladását 200.000.-Ft eladási áron javasolja elfogadásra a képviselő –
testületnek.

A tárgyalóteremben lévő állampolgárok elhagyták a helyiséget.

Zárt ülés

Terdik Tibor : A bizottság a meghívóban szereplő 2. napirendi pontot zárt ülés keretében
megtárgyalta.

Több tárgy nem volt , a bizottság elnöke az ülést bezárta.

Terdik Tibor
bizottság elnöke
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Terdik Tibor
Bizottsági elnök
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