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12 Péntek
13 Szombat
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15 Hétfő
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9 Kedd
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13 Szombat
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30 Kedd
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29 Péntek
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MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS
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AUGUSZTUS
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fém: sörös, üdítős alumínium doboz, konzervdoboz,
üvegek fém zárófedele, kupakja

SZEPTEMBER

OKTÓBER

DECEMBER

ZÖLDHULLADÉK:
Kertekből, parkokból származó növényi
hulladék (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb,
fűrészpor, faforgács, stb). A közszolgáltató
által
térítésmentesen
biztosított
(4
db/félév/ingatlan) lebomló anyagból készült,
ezért csak zöldhulladék gyűjtésére alkalmas
zsákokat a naptárban jelzett gyűjtési napot
megelőző napon az Önkormányzat által
kijelölt gyűjtőpontra kérjük kihelyezni.

31 Péntek

29 Szerda
30 Csütörtök

29 Hétfő
30 Kedd

27 Hétfő
28 Kedd

27 Szombat

25 Szombat
26 Vasárnap

25 Csütörtök
26 Péntek

28 Vasárnap

23 Csütörtök
24 Péntek

23 Kedd

21 Kedd
22 Szerda

21 Vasárnap
22 Hétfő

24 Szerda

19 Vasárnap
20 Hétfő

19 Péntek
20 Szombat

17 Péntek
18 Szombat

17 Szerda

15 Szerda
16 Csütörtök

15 Hétfő
16 Kedd

18 Csütörtök

13 Hétfő
14 Kedd

13 Szombat

11 Szombat
12 Vasárnap

11 Csütörtök
12 Péntek

14 Vasárnap

9 Csütörtök
10 Péntek

8 Szerda

10 Szerda

7 Kedd

8 Hétfő
9 Kedd

6 Hétfő

4 Csütörtök
5 Péntek
6 Szombat

4 Szombat
5 Vasárnap

3 Szerda

7 Vasárnap

2 Csütörtök
3 Péntek

2 Kedd

1 Szerda

NOVEMBER
1 Hétfő

kartondoboz, élelmiszerdoboz (pl.: müzlis doboz),
újságpapír, folyóirat, prospektus, szórólap, katalógus, könyv, boríték, füzet,
iroda- és géppapír, papírzacskó, hullámpapír
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PAPÍRHULLADÉK:
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Felhívjuk a tisztelt lakók figyelmét, hogy a hulladékok gyűjtése a naptárban jelölt napokon reggel 6 órától történik. Kérjük, hogy a hulladékokat ennek megfelelően helyezzék ki elszállításra. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

italos kartondoboz: pl.: tejes és üdítős doboz;

műanyag: palack (pl. PET, PE, PP alapanyagú
ásványvizes, üdítős palack) és kupakja, tisztítószeres
flakon, kozmetikai termék csomagolása, műanyagfólia,
műanyagzsák és bevásárló táska, műanyagpohár
(pl.: joghurtos, vajas, margarinos, tejfölös doboz);

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:
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Karácsonyfagyűjtő akció
Helyszín: Hulladékudvar, Nyh. Korányi F. u. 3., valamint
Kerék u. 1.
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Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
4400, Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
Tel.: 42/508-369
E-mail: ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu, www.eakhulladek.hu

Szelektív Szombat – környezetvédelmi vetélkedőnap

Környezetvédelmi világnap alkalmából egy napos akció
Helyszín: Hulladékudvar, Nyh. Korányi F. u. 3., valamint
Kerék u. 1.

Hulladékért virágot akció
Helyszín: Hulladékudvar

Lomtalanításra való bejelentkezés időszaka

Papír- és műanyaghulladék szállítás

Zöldhulladék szállítás
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Kommunális hulladékszállítás

ÁPRILIS
1 Csütörtök

28 Vasárnap

25 Csütörtök

24 Szerda

23 Kedd
24 Szerda

23 Szombat
24 Vasárnap

21 Vasárnap

20 Szombat

19 Péntek
20 Szombat

19 Kedd
20 Szerda

17 Szerda

16 Kedd

15 Hétfő
16 Kedd

15 Péntek
16 Szombat

11 Csütörtök

10 Szerda

9 Kedd

8 Hétfő

7 Vasárnap

6 Szombat
7 Vasárnap

5 Péntek

7 Csütörtök

5 Kedd
6 Szerda

4 Csütörtök
5 Péntek

4 Hétfő

3 Szerda

3 Szerda

2 Kedd

2 Kedd

2 Szombat
3 Vasárnap

MÁRCIUS

Hulladékszállítási naptár 2021
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Kedves Nyírbogdányiak!

N

apra pontosan 1 éve élünk együtt azzal a helyzettel, hogy életünket egy vírus keseríti. Az idei év
sem indult könnyen, de a település működését, életét
ugyan úgy kell terveznünk, szerveznünk, mint normál
esetben. A képviselő testületi ülések elmaradtak, de a
testület tagjaival folyamatosan egyeztettünk és ennek
eredményeként sikerült megalkotni Nyírbogdány idei
költségvetését a fejlesztések, beruházások irányát,
céljait!
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kért 2021-ben közösen fogunk
munkálkodni. A lehetőségekhez
mérten folytatjuk a 2020-ban,
megkezdett támogatási formák
biztosítását a civil szervezeteknek, a rászoruló, vagy éppen
tehetséges gyerekeknek, az első
lakáshoz jutóknak. A lakosság
részére biztosítjuk a húsvéti,
karácsonyi utalványok kiosztását 2021-ben is!
Az a célunk, hogy az
idén is Nyírbogdány és a

sok jegyében fog eltelni. Arra
kérem Önöket, hogy megfontoltan, saját magunkra és egymásra
vigyázva töltsük az ünnepet!
Magam és az önkormányzat
valamennyi munkatársa nevében kívánok nyugodt, kellemes
húsvéti ünnepet!
Lisovszki Tamás polgármester
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Ahhoz, hogy a testület tagjai
egy jól kidolgozott költségvetési
tervet kapjanak kézhez, jegyző
úrral és az előkészítést végző
kollégákkal sokat egyeztettünk.
Terveink bőven voltak, a megvalósításhoz szükséges bevételek szűkültek, de így is sikerült
olyan fejlesztéseket tervezni,
amihez az önkormányzat saját
forrásokat tud biztosítani.
Az újság oldalain megtalálják azokat a célokat, amelye-

nyírbogdányiak érdekét szolgáljuk. A települési programok
megvalósítása pedig a járványhelyzet alakulásától függ. Mi
nagyon várjuk, hogy végre
közösen jó hangulatban ünnepelhessünk Önökkel! Mivel személyesen nem találkozhatunk,
nagy öröm számunkra, hogy az
interneten meghirdetett felhívásokhoz sokan csatlakoznak és
fontosnak érzik, akár egy fénykép, egy bejegyzés írását, amely
pozitív visszajelzés felénk.
Köszönjük és folytatjuk a jövőben is!
Aki viszont nem az internetről
gyűjt információt olvassa érdeklődéssel az újságot, hasznos és
érdekes információkhoz juthatnak településünkről.
Közeleg húsvét ünnepe, amely
valószínűleg ismét a korlátozá-
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„Családbarát hely” minősítésre
lett érdemes az önkormányzat

A

z elmúlt napokban érkezett meg az értesítés,
hogy a Családbarát Ország
Nonprofit Közhasznú Kft. felhívására a Családbarát Hely
tanúsító védjegy Bronz fokozatát Nyírbogdány Község
Önkormányzata is megkapta.
Nemcsak egyfajta elismerés a
minősítés, de a megyén belül is
egyedinek számít, hogy egy önkormányzat olyan feltételeket tud biztosítani, amely tekintettel van a
családosokra.
Mitől vált „Családbaráttá” az
önkormányzat? – kérdezheti az
olvasó. Attól, hogy részt vesz egy
felmérésen, ahol közel 100 kérdésre adott válaszával és a helyszínre
érkező szakemberek vizsgálatának
eredményével megfelel az Emberi
Erőforrások Minisztériuma elvárá-
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sainak és használhatja a „Családbarát hely” logót és díszoklevelet.
Az önkormányzat vezetése vallja, hogy az élet minden területén,
így a munkahelyeken is fontos a
megfelelő teljesítmények folyamatos szinten tartásához a jó,
kiegyensúlyozott családi háttér.
Tudjuk magunkról, ha a gondolataink az otthoni problémák körül
járnak, akkor addig nem tudunk a
munkánkra összpontosítani, amíg
azok nem rendeződnek. Ezért
munkáltatóként fontosnak tartjuk,
hogy legyünk tekintettel az esetleges otthoni problémák kezelésére
és éreztessük a munkavállaló felé
a bizalmat és segítőkészséget a
helyzet kezelésében.
Az Önkormányzat tényleges
intézkedésekkel szolgálja a munkavállalók, mint családban élő személyek érdekeit, elősegítve ezzel a

munka és a magánélet közötti harmónia megteremtését. Igyekszünk
segítséget nyújtani dolgozóinknak
a magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolására.
A védjegy megszerzéséhez szükséges 73 pontból álló előszűrő kérdőívet sikeresen kitöltöttük, mely
után egy komplex audit vizsgálat
lefolytatása következett. A vizsgálat során a Családbarát Ország
Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársa helyszíni bejárást végzett
a Hivatalban, emellett betekintést
kért a pályázat releváns dokumentumaiba, azokat megvizsgálta,
hogy az átadott dokumentumok
teljesek-e, valósak-e, illetve aktuálisak-e. Az auditor személyesen is
meggyőződött arról, hogy a családbarát intézkedések dokumentáltan
is jelen vannak a Hivatalban.
Ezzel a minősítéssel hiteles és

Köszönjük
a képeket!

A nyírbogdányi Könyvtár, Információs és Közösségi Hely felhívására, az
önkormányzat facebook oldalára az
elmúlt hetekben feltöltött hangulatos fotókból összeállított „csokrot”
köszönjük a képeket készítőknek.
A községünk aktuális hangulatát, és természeti
szépségeit megörökítették:

Nagyné Petró Viktória
Poór Lili
Molnár Julianna

minőségi értékelést kaptunk az
önkormányzat családbarát működéséről, a védjegy hitelesen bizonyítja egyes Uniós vagy állami
pályázatok elbírálásánál, hogy az
Önkormányzat munkavállalóinak
érdekeinek figyelembevételével
támogatja a családon belüli szerepek betöltését, figyelembe veszi a
családok élethelyzetének változásait, csökkentve ezzel a munkahely
elvárásainak és a családi környezet igényeinek összeütközéseiből
fakadó konfliktusokat.
A következő egy évben további
intézkedések bevezetésével igyekszünk jogosultságot szerezni az
Ezüst fokozatra, amivel a későbbiekben a családbarát működésünket
segítő anyagi támogatásokkal is
járó kedvezményekben is részesülhetünk.
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
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Lomtalanítási tájékoztató

z Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szabolcs- Szatmár- Bereg megye területén
a lomtalanítást 2020. évtől
házhoz menő lomtalanítás
keretében végzi el.

A házhoz menő lomtalanítást az
ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal,
a felkínált időpontokból választva
veheti igénybe.
Lomtalanításra történő bejelentkezés időszaka: 2021. február 01.
– 2021. március 31.
A szolgáltatást kizárólag a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő, közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett természetes személy
ingatlanhasználó, valamint a társasház és a lakásszövetkezet veheti
igénybe. A jogosultság feltételeinek meglétét az ÉAK Nonprofit
Kft. munkatársai az igénylés során
ellenőrzik.

Lomtalanítási időpontot a
naptárban – lila színnel – jelölt
lomtalanításra való bejelentkezés időszakában, legalább egy
héttel az Ön által kiválasztott
időpont előtt igényelhet az alábbi
elérhetőségek egyikén:
ÉAK Nonprofit Kft. honlapján:
•
www.eakhulladek.hu/ugyfelszol
galat/telepulesek menüpont alatt
a vevőkód megadását követően a
településnél megjelölt időpontok
ra regisztrálva
lomtalanitas@
• e -mailben:
eakhulladek.hu címen
• telefonon az ÉAK Nonprofit Kft.
lomtalanítás bejelentő telefonos
ügyfélvonalán +36 42/508 369/
3 menüpont
A hulladékok kizárólag az
ingatlan telekhatárán belül (kapun
belül) helyezhetők el, közterületre
hulladék nem kerülhet. A hulladékokat a kapu közelében célszerű
elhelyezni a könnyebb kihordás
érdekében. A lomhulladékot az
ingatlanhasználónak vagy meg-

hatalmazottjának kell átadnia. A
lomtalanítás nagydarabos hulladékokra vonatkozik, de lehetőség van kis mennyiségben kisebb
méretű hulladékok elszállítására is,
amennyiben azok átlátszó zsákban,
papírdobozban kerülnek átadásra.
Munkatársaink a hulladékokat
gépjárműre rakodják, és az igénylő
az elszállítást aláírásával igazolja.
Lomtalanításkor átadható hulladékok:
•b ú t o r o k
(asztal,
szék,
szek
rény, ágy, sző
nyeg,
matrac,
stb..) szétszerelt,
mozgatható álla
potban
• műanyag medence,
játékok, textil, ruhanemű
zsákolt, dobozolt, köte
gelt állapotban

•
háztartásonként maximum 4 db
személygépkocsi-, kerékpár-,
illetve motorkerékpár-gumi
A szolgáltatás során ezek maximális mennyisége együttesen 2 m3
lehet. Amennyiben az ingatlannál a
maximális mennyiségnél több lom
kerülne átadásra, a szolgáltató a
megrendelt (többlet) szolgáltatást
megtagadja. A többlet lomok
átadására a hulladékudvarokban van lehetőség,
illetve elszállítását az
ingatlantulajdonosok
külön szolgáltatásként
tudják megrendelni.

Lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladé- Lehetőség a keletkező hulladékok kezelésére:
kok:
vegyesen gyűjtött települési hulladék
elszállítása szabvány gyűjtőedényből a naptárban jelölt járatnapokon
szelektíven gyűjthető hulladék (papír, műanyag hulladék), zöld elszállítása szabvány gyűjtőedényből a naptárban jelölt járatnapohulladék/növényi hulladék, kerti hulladék
kon, illetve hulladékudvarok igénybevétele
építési-bontási hulladékok
nyitott hulladékszállító konténer igénylésével, illetve hulladékudvarok igénybevétele
elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, monitor, számítógép stb.)
új elektronikai berendezés vásárlása esetén a kereskedelmi egységnek történő átadás (internetes vásárlás esetén is), illetve hulladékudvarok igénybevétele
veszélyes hulladékok (festékek, vegyszerek, akkumulátorok, szakhatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő
szárazelemek, festékpatronok, izzók, fénycsövek, gyógyszerek, átadás, illetve hulladékudvarok igénybevétele
fáradt olaj, stb.)
ipari-mezőgazdasági tevékenységből származó hulladék, folyé- szakhatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő
kony, gáz halmazállapotú hulladék, gépjármű roncs, bontott autó átadás
alkatrészek, karosszériaelemek, szélvédő
A lomtalanítási időpont meghatározása a
belső járattervek figyelembe vételével történik. A járatnap igény megjelölését követően jelezzük vissza a tervezett gyűjtés
időpontját. A hulladék átadója illetve annak
előzetesen jelölt meghatalmazottja a lomtalanítás időpontjában köteles a helyszínen
tartózkodni. Amennyiben ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen
egyeztetett időpontban nem történik meg a
lomhulladék átadása, és ezért a lomtalanítás
meghiúsul, abban az esetben új időpont
egyeztetés már nem lehetséges. Felhívjuk
figyelmüket, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése
illegális hulladéklerakásnak minősül, mely
szabálysértési eljárás megindításával jár. A
közterületre kihelyezett lomhulladékok nem
kerülnek elszállításra! ÉAK Nonprofit Kft.
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LOMTALANÍTÁSRA JELENTKEZNI:
2021. március 31-ig lehet!

Bogdányi Hiradó
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Idén már a NAV felé kell fizetni
a gépjárműadót!
A

NAV már elkezdte a gépjárműadó befizetésekről
szóló értesítések kézbesítését, mivel 2021. évtől a
belföldi gépjárművek adója
esetében az adóhatósági feladatokat már nem a Polgármesteri Hivatal végzi, ezért
a 2021. évi befizetésekkel
kapcsolatos ügyintézés sem
hivatalunkban történik.

Kérjük megszokásból ne utaljanak, illetve fizessenek be 2021. évi
gépjárműadót, mivel annak a NAV
részére történő továbbítására nincs
lehetőség! Ilyen esetben a tévesen
megfizetett összeg visszatérítése
csak az adózó külön kérelmére
történhet meg. A NAV-tól kapott
értesítőt figyelmesen olvassák el
és a gépjárműadó befizetéséket az
abban leírtak alapján teljesítsék!
A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem
érinti, plusz teendőjük nem lesz.
A NAV postai úton, illetve ügyfél/
cégkapun keresztül minden érintettnek értesítőt küld a fizetendő
adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A gépjárműadó első
részletét 2021. április 15-éig, a
második részletet 2021. szeptem-

ber 15-éig kell befizetni.
A változások nem befolyásolják
a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból,
automatikusan veszi figyelembe az
adó kivetésénél. Nem kell a NAVhoz bejelenteni a gépjármű megszerzését, forgalomból kivonását,
és a gépjármű elidegenítését, mivel
a gépjárműadót a NAV veti ki adatszolgáltatás alapján.
Súlyos mozgáskorlátozott vagy
egyéb fogyatékossággal élő személyre a gépjárműadó alóli mentességet a GJADO jelű adatlapon
lehet kérelmezni.
A GJADO jelű nyomtatvány
elektronikusan elérhető a NAV
honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban
(ÁNYK), a következő linken:
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/
nyomtatvanykitolto_programok
Az adatlapot papíron és elektronikusan is be lehet benyújtani a
NAV-hoz. Papíralapon az adózó
lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV-hoz kell benyújtani. Üres
nyomtatvány az ANYK programból kinyomtatható vagy a NAV
ügyfélszolgálatain is beszerezhető.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZABOLC-SZATMÁRBEREG MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA
4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 7–8.
Telefonszám:
+36 (42) 503-200
NAV infóvonal: 1819
https://www.nav.gov.hu/
nav/igazgatosagok/szabolcs_
szatmar_bereg/#map_canvas
Az adatlap elérhető továbbá a
NAV honlapján közzétett Online
Nyomtatványkitöltő Alkalmazás
(ONYA) portálon is. Az azonosítás
a Központi Azonosítási Ügynök
(KAÜ) szolgáltatással történik.
A 2020. december 31-éig keletkezett adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is

a Polgármesteri Hivatalhoz lehet
fordulni.
A vállalkozások, egyéni vállalkozók a fizetési kötelezettségükről
szóló egyenlegértesítőt továbbra is
az ügyfél/cégkapura történő kézbesítéssel kapják meg március elején. A magánszemélyek számára
májusban kerülnek kézbesítésre a
fizetési értesítők és a csekkek a
2020. december 31-éig keletkezett
gépjárműadó hátralékról, valamint
a pótlék és bírságtartozásról.
Amennyiben az adófizetéssel
kapcsolatban bármilyen kérdése
van, munkatársunk ügyfélfogadási
időben készséggel áll rendelkezésére a hivatal adóirodájában vagy
a 42/532-423-as telefonszámon
(102-es mellék).
Tömöri Enikő
adóügyintéző

Egy év a vírus árnyékában!
A

z elmúlt hónapokban
mindannyiunk életében
szerepet játszik a COVID 19
vírus. Az egyén napi tevékenységét, a hivatalok ügyintézését és a vállalkozások
működését is teljesen átírta.
Mára szinten mindenki találkozott a fertőzéssel valamilyen formában. A jelenleg érvényben lévő
veszélyhelyzet és korlátozó intézkedések, valamint az oltások hatására előbb utóbb sikerül felülkerekednünk a víruson! Ehhez viszont
ugyan olyan fegyelmezettnek
kell lennünk, mint az elmúlt egy
év során! Az önkormányzat, az
intézmények és a lakosság korrekt
együttműködésének köszönhetően
a települést érintő rendkívül helyzetek nem alakultak ki. A fertőzöttek száma ma már nehezen követ-

hető, ezért még inkább oda kell
figyelnünk mások és saját magunk
védelmére. Tartsuk be azokat a
szabályokat, amelyeket a kormány,
vagy az önkormányzat hoz, mert
ezek mindannyiunk védelmét szolgálják! Mindenki maga dönti el,
hogy él-e az oltás lehetőségével.
Azt viszont tartsuk szem előtt,
hogy így vagy úgy, de vigyázzunk
egymásra és magunkra. Fogadjuk
el a másik döntését, véleményét és
tartsuk azt tiszteletben.
Az önkormányzat megfelelő
mennyiségű védőfelszereléssel
és fertőtlenítőszerrel rendelkezik,
amely ha szükséges a lakosság
rendelkezésére is bocsájtható. Terveink szerint a „Húsvéti Utalványokkal” együtt minden ingatlan
kap 2 db FFP2 maszkot is.
Tekintettel vagyunk a járvány
okozta gazdasági nehézségek-

re, ezért a bérbeadott ingatlanok
tekintetében a kormány rendelettel összhangban, a veszélyhelyzet
ideje alatt eltekintünk a bérleti díj
befizetése alól is.
A házasulók felé, pedig talán
könnyítést jelenthet, hogy a
veszélyhelyzet ideje alatt a korlátozott vendég létszámokra tekintettel a szombati házasságkötések
után fizetendő 15.000,-Ft hozzájárulás befizetése alól mentesítjük
a párokat.
A Helyi Piacot továbbra sem
zárjuk be, mert tekintettel vagyunk
a lakossági igényekre, ezért az
élelmiszer, zöldség és gyümölcs
hozzáférését továbbra is biztosítjuk a lakosság felé.
Önkormányzatunk folyamatosan együttműködik településünk
háziorvosával az oltások bonyolítását illetően. Azokat, akiknek

körülményes lenne eljutni az oltópontokra (Kisvárda, Nyíregyháza)
az önkormányzat viszi és hozza az
oltásra. Szükség esetén a Művelődési Házat biztosítjuk a helyben
bonyolított oltásokhoz. Az oltások
folyamatosan zajlanak, ezzel kapcsolatban a háziorvosától kaphatnak információkat!
Kedves Nyírbogdányiak, saját
és mások egészségét szem előtt
tartva vigyázzunk magunkra és
vigyázzunk egymásra!

Lisovszki Tamás polgármester
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A

Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény (
a továbbiakban: Mötv) 143.§
(4) bekezdésében és államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a
költségvetési rendeletben
állapítja meg.
A veszélyhelyzet miatt, mivel
a képviselő-testület nem ülésezhet, ezért a költségvetés elfogadása a polgármester feladata volt.
Természetesen a polgármester
úr mielőtt a döntését meghozta,
minden képviselő részére elektronikusan 5 napos véleményezési
határidővel megküldte a költségvetés tervezetét.
A költségvetés véleményezésekor a képviselő-testület részére
tájékoztatásul szöveges indoklással együtt bemutatásra került a
helyi önkormányzat költségvetési
mérlege közgazdasági tagolásban,
a többéves kihatással járó döntések számszerűsége évenkénti bontásban és összesítve, valamint a
közvetett támogatásokat. A bevételeket és a kiadásokat kiemelt
előirányzatok, kötelező és önként
vállalt feladatok szerinti bontásban és működési és felhalmozási
cél szerint is részletezni kellett. A
helyi önkormányzat költségvetési
kiadásai között kellett megtervezni a helyi önkormányzat nevében
végzett beruházások, felújítások
kiadásait beruházásonként, felújításonként,- a helyi önkormányzat
által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság
jellegű ellátásokat, az általános és
céltartalékot, és elkülönítetten az
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek kiadásait,
valamint a helyi önkormányzat
ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kellett továbbá megtervezni a helyi
önkormányzat bevételeit – így
különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok
általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi
költségvetésből származó egyéb
költségvetési támogatásokat elkülönítetten az európai uniós
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forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit.
A véleményezést követően
2021. február 19-án került elfogadásra a 4.2021. (II.19.) számú
önkormányzati rendelet, a község
2021. évi önkormányzati költségvetéséről. Az elfogadott rendelet
szerint Nyírbogdány Községnek
2021. évi költségvetésének mérleg főösszege 988.905.100 forint,
amely hiányt nem tartalmaz.
Gazdálkodásunk
pénzügyi
kereteit döntően a feladatfinanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi
adóbevételek nagysága határozzák meg.
Adóbevételeinket az előző év
teljesítési adatai alapján tervezzük. Az iparűzési adó teljes egészében az önkormányzatok saját
bevétele marad, és helyben járul
hozzá a feladatokhoz, azonban ez
a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a helyi iparűzési adó
mértéke 1%. Az adómérték változásával az önkormányzat által
beszedésre kerülő helyi iparűzési
adója a 2020. évben elfogadott
100 millió Ft-t helyett, a 2021.
évi költségvetésben 60 millió Ft
került betervezésre, amely 40 millió Ft bevétel kiesést jelent Nyírbogdány Község Önkormányzatának.
Az elmúlt 2020. évben, a
helyi vállalkozások bevételeinek
növekedése és a fizetendő adói
miatt, a település helyi iparűzési adóerőképessége 7.159.491
Ft-tal, azaz 111%-kal emelkedett az előző évhez képest, így
az 1 lakosra jutó iparűzési adó
meghaladja a 24.000 Ft-ot, ennek
következtében az önkormányzat
a szociális feladatok finanszírozásában egy kategóriával feljebb
ugrott, amelynek eredményeképpen a 2021. évre 2.106.000 Ft-tal
kevesebb szociális normatívában
részesül a település.
Az iparűzési adóerő képesség
növekedésével Nyírbogdány Község Önkormányzatának az előző évektől eltérően az állam felé
2021. évben szolidaritási hozzájárulást is fizetnie kell, amelynek
összege 6.621.400 Ft.
A befizetett és a beszedett gépjárműadó megosztása a korábbi
években 60%-ban az államot és
40%-ban az önkormányzatot illet-

te. A bevétel megosztás szabályaiban először 2020. év közben
a koronavírus elleni védekezésre
hivatkozással változás következett be, amikor is az önkormányzatot megillető 40% gépjárműadó bevételt is át kellett utalni
az államnak. 2021. évben pedig
már az önkormányzatokat nem
illeti meg a tárgyévi gépjárműadó, hanem teljes egészében, azaz
100%-ban az állam központi költségvetéshez kerül. Ezzel együtt
2021. január 1-étől a gépjárműadózással kapcsolatos feladatokat
is elvették az önkormányzatoktól
és az állami adóhatóságnak, a
NAV-nak adták.
Ebből kifolyóan az előzőévhez hasonlóan már nem tudott
8,2 millió forint bevétellel sem
tervezni a 2021. évi költségvetése az önkormányzatnak, amely
tovább csökkentette a bevételeink
összegét.

2021. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem
tér el a 2020-ban alkalmazott feladatalapú finanszírozástól, mely
négy fő területre összpontosít:
az általános működtetés, a szociális és gyermekjóléti, rászoruló
gyermekek szünidei étkeztetése
valamint a kulturális feladatok
támogatása.
Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek
szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata,
mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással,
amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról
és formájáról. Az új támogatási
rendszerben senki sem maradhat
ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő
forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési
forráshoz jutnak. Az állam és az
önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási
kormányhivatali hatáskörben, az
önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2021-ben is jelentős célkitűzés
a segélyezettek újbóli integrálása
a munka világába.
A 2021. évre megfogalmazott
költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és bizton
ságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó felada
tok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támo
gatása.
4. Az elindított beruházások meg
valósítása, a forrás biztosítása.
5. Pályázatok figyelése, kapcsoló
dás az aktuális pályázatokhoz,
a pályázatok önrészének meg
teremtése.
A 2021. évi költségvetési
bevételek tervezett előirányzata
180.123.709 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből
származó bevétel 808.781.391
Ft-tal egészít ki, így összesen
988.905.100 Ft forrás fog rendelkezésre állni. A 2021-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az
általános működéshez és ágazati
feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a
kötelezően ellátandó feladatokra
fordítható.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk,
mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső
forrásokkal való bővítése.
Az önkormányzat a kötelező
feladatok körében színvonalas
közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.
Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2021-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi
helyzetben lévők számára.
A költségvetési rendeletben
szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési
támogatásai: 
99.519.900 Ft
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről:

14.255.200 Ft
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről:  0 Ft
Közhatalmi bevételek:

61.000.000 Ft
Működési bevételek:  5.253.609
Ft
Felhalmozási bevételek: 
0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: 
95.000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 
0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 
0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei:

0 Ft
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Az egyesületi élet a vírushelyzet alatt sem állhat meg

S

ajnos a kialakult szomorú
országos vírus helyzet
miatt az Egyesület csak hel�lyel közzel tudott működni.
Kapcsolatot az Interneten és
telefonon keresztül tartottuk
és tartjuk ebben az időszakban. Ehhez a helyzethez
alkalmazkodva, 2020-ban
amikor csak lehetett kihasználva minden lehetőséget a
következő programokat valósítottuk meg:

JANUÁR HÓNAPBAN megtartottuk a 2019. év lezárásának
közgyűlését, Új Vezetőséget választottunk.
Kovács István alelnök, Nagyné
Szabó Katalin gazdasági vezető személyében.
Csipetkét, kötött tésztát készítettünk. SION pótszilveszterén voltunk, kultúra napjára emlékeztünk.
Sajnos ebben a hónapban 2 temetésen is részt vettünk.
FEBRUÁR HÓNAPBAN egy
fergeteges farsangi délutánt tartottunk saját részünkre. Őszikéknél
voltunk vendégségben. Újra két
temetésre kellett mennünk. Egészségnap keretében termékbemutatót
tartott Gerliczki Éva és Petrényi
Mária. Kótajban a kistérségi farsangon 3 fő vett részt.
MÁRCIUS HÓNAPBAN a Községi Nőnapon voltunk, ami felejthetetlen számunkra.

Legyél
Te is
honvéd
altiszt!

További
információ:
www.mhaa.hu

2020. MÁRCIUS 15-TŐL
„MARADJ OTTHON” a veszélyhelyzet korlátozásai miatt szünet.
Május hónapban egy kis udvartakarítás, 18-tól kicsit nehezen de már
próbáltuk a régi énjüket visszahozni. Ez hellyel-közzel sikerült.

JÚNIUS HÓNAPBAN Megemlékezés a SION-ban Trianon 100.
évfordulójára. Egy kicsit takarítottuk a klubhelyiséget, kívül belül,
közben egy csülök pörkölt készült.
A szünet miatt elmaradt eseményeket nem tudtuk megtartani, ezért
összefoglaltuk és egy egész délután
emlékeztünk az elmaradt Nőnap,
Anyáknapja, Apáknapja, Húsvétra
stb. és közben a lányok egy kis rántott csirkeszárnnyal kedveskedtek.
6 új taggal bővült az Egyesületünk.
JÚLIUS HÓNAPBAN Igyekeztünk a nálunk minden évben
megtartott „SZERETET NAPOT”
megszervezni, úgy ahogyan a vírus
helyzet megengedte.
Külön-külön időpontban meg-

hívtuk Nyíregyháza, Kisvárda, Tornyospálca, Őszikék, Kótaj Klub tagjait. 6-10 -15 fővel. Töltöttkáposzta,
szalonnasütés szabadtéri beszélgetések keretében. Zene nélkül.
Mindenkinek az volt a véleménye, hogy sokkal jobb volt, mint
a zajos „SZERETET NAP” mert
tudtunk egymás életéről hosszan
beszélgetni. Kisvárdán voltunk vendégségben.
Sajnos már az Önkormányzat
Vezetőit, Tiszteletes Asszonyt és a
Támogatóinkat nem tudtuk meghívni mert újra korlátozás lett. Karácsonyra terveztem, de sajnos erre
már nem volt lehetőség. Bízom benne, hogy ebben az évben szeretettel
pótolhatjuk.

AUGUSZTUS HÓNAPBAN Az
egész klubtagság egy Ökumenikus
Isten Tiszteleten, és kenyérszentelésen vett részt. A Nyíregyháza Erdei
Tornapályán rendezett Sz-Sz-Bmegyei találkozón is részt vettünk.
Nyíregyházán a Falumúzeumban
egy nagy szabású „Együtt a Csalá-

dért Kulturális Egyesület” „Íz Feszt”
néven szervezett Gulyásfőző versenyén vettünk részt, amire nagyon
büszkék voltunk. 8 csapatból II.
helyezést értük el. Megtartottuk a
születés- és névnapokat. Nagyon
kellemes délutánt töltöttünk együtt.
Utána újra szünet! A Vezetőség úgy
döntött hogy Karácsonyra egy kis
meglepetést szerzünk az Egyesületi tagoknak, ez sikerült. Nagyon
boldogok voltunk, látván a meghatódott arcokat. Egy kis karácsonyi
csomagot vittünk mindenkinek a
saját lakására Kovács István alelnökkel.
2021. év nagyon szomorúan kezdődött újra 3 temetés. Ilyenkor nincs
szünet, aki teheti mindenki ott van.
2021. NŐNAP alkalmából újra
egy kis meglepetést szereztünk
klubtagjainknak, Egy cserép virággal köszöntöttünk minden Nő klubtagunkat, amit meg is örökítettem. A
hideg eső ellenére is nagyon megérte a fáradozás, mert soha vissza nem
térő meglepődött arcokat láttunk,
és hálás visszajelzéseket. Ezzel
vége a mostani tevékenységünknek. Köszönöm az Önkormányzat
Vezetőinek, hogy megoszthatom a
község lakóival a BÉKE Nyugdíjas Egyesület életét. Külön hála és
köszönet a Bogdány Petrol Vezetőinek az anyagi támogatásért, hogy
ezeket a programokat meg tudtuk
valósítani.
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! Kitartás!
Székely Gáborné (Erzsó)

A Magyar Honvédségben 2019-től egy tanfolyamrendszerű altisztképzés vette kezdetét „Acélkocka” Altisztképzési Rendszer néven. A programra minden nagykorú, büntetlen előéletű, érettségivel rendelkező személy jelentkezhet, ehhez személyes okmányokra és iskolai végzettséget igazoló bizonyítványokra van szükség.
Az egyéves, tanfolyamrendszerű képzés feltétele az egészségügyi, mentális és fizikai alkalmasság. A program 5 hetes katonai alapkiképzésből, 18 hetes
altiszti alaptanfolyamból, valamint egy 20-24 hetes szakmai felkészítésből
áll. Mindenki az érdeklődésének, képzettségének, illetve készségeinek megfelelő szakirány ismereteit
sajátíthatja el, és ennek
megfelelő beosztást láthat el hivatásos altisztként a Magyar Honvédségnél.
A program már a
tanulmányok alatt is havi jövedelmet kínál, melynek mértéke az érettségivel rendelkező
közkatona illetménye (nettó 199 ezer Ft). Emellett térítésmentes
elhelyezést,
étkezést, illetve ruházati ellátást biztosít a honvédség. Az
alapkiképzés 2021 augusztusában indul Szentendrén, az MH Altiszti
Akadémián. Jelentkezni április végéig lehet a nyíregyházi toborzóirodáb a n , amely a Dózsa György út 29. szám alatt található.

Érdeklődni a 06(42)501-030-as
számon vagy a
szabolcs.toborzo@mil.hu
e-mail címen lehet.
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Költségvetési, vállalkozási
maradvány igénybevétele:

808.781.391 Ft
Finanszírozási bevételek:  0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó
származékos ügyletek bevételei:

0 Ft

"

A 2021. évi költségvetési
kiadások tervezett előirányzata
984.924.309 Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek
kiadásai 3.980.791 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 988.905.100
Ft kiadással számoltunk.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat
szerint 19 fő, az elmúlt évi 18
főhöz képest. A közfoglalkoztatás
keretében történő foglalkoztatás
esetében 20 fővel számoltunk.
A köztisztviselői illetményalap
50.245 Ft, mértéke nem változott
az előző évekhez képest. A minimálbér 161.000 Ft-ról 167.400
Ft-ra, a garantált bérminimum
210.600 Ft-ról 219.000 Ft-ra
növekedett.

A költségvetési rendeletben
szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások:

103.034.400 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó:

15.136.300 Ft
Dologi kiadások:  68.656.242 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:

16.776.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:

9.262.400 Ft
Beruházások: 
625.426.371 Ft
Felújítások: 
128.937.800 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:

0 Ft
Finanszírozási kiadások:

3.980.791 Ft
Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének előirányzatainak meghatározása során a lakosságot érintő
döntésekről, az alábbiak szerint
határozott:
1./ Az elmúlt éveknek megfelelőn
2021. évben is lesz Húsvé
ti, Iskolakezdési, Karácsonyi
támogatások a megszokott for

mában, öszesen: 10.642.000.
Ft értékben.
2./ 
Az Önkormányzat szociális
támogatására a 2021.évben
20.966.000 Ft határozott elő.
3./ 
A civil és az egyéb
államháztatáson kívüli szerve
zetek, személyek támogatására
un. „Civil Alap” felosztható
kerete 2 millió forint.
4./ Az első lakáshoz jutók támo
gatására 1 millió forint keretet
határoz meg.
5./ 2021. évben újra ösztöndíj
szerű támogatást kaphatnak a
felsőfokú tanulmányokat végző
tanulók, a BURSA HUNGA
RICA támogatásra összesen
500.000 Ft került meghatáro
zásra.
6./ Az önkormányzat bizakodó,
hogy idén lehet majd rendez
vényeket tartani, amelyekre a
2021. évi kulturális programok
szervezésére 9.000.000 Ft-ot
határozott meg.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A.§-a a középtávú tervezés
keretein belül előírja a Stabilitási

törvény 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az
önkormányzatoknak az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.)
Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek,
valamint a Stabilitási törvény 3.§
(1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét határozatban
kell megállapítani, valamint az
adósságot keletkeztető kötelezettség vállalás idei összege 0 Ft
2021. évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadásáig átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
nem készült. Így az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 25. (3) bekezdés alapján
az előirányzatok felhasználása
időarányosan történt, a teljesített
kiadások és beszedett bevételek a
költségvetésben tervezésre kerültek.
Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

Tájékoztató a 2021. évi költségvetésben
megnevezett önkormányzati fejlesztésekről
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2021. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4. 2021. (II.
19.) számú önkormányzati rendelet, határozza
meg azokat a fejlesztéseket, amelyek az idei
évben megvalósításra
várnak.
Ezek, az un. elsőbbséget
élvező felújítások és beruházások, amelyek valamiféle
támogatással rendelkeznek
és nem kell az önkormányzatnak teljes egészében lefinanszíroznia, a következőek:
– G yártelepi
Közösségi
Ház u. Faház felújítása:
7.000.000 Ft Leader támo
gatásból
– a Dózsa György utca járda
építés: 4.999.996 Ft anyag
költség a „Magyar Falu
2020. Program” keretében
támogatásból
–
A régi iskolaépület ingat
lanának tulajdonszerzése
és elbontása a „Magyar

Falu 2020. Program” kere
tében elnyert 4.999.990
Ft, a projekt önerő része
4.208.000 Ft
– Polgármesteri Hivatal fel
újítása: 48.436.749 Ft a
„Magyar Falu 2019. Prog
ram” keretében
– Temetői
infrastruktúra
( Gyártelepi temető hát
só parkoló felújítása) fej
lesztése: 5.000.000 Ft a
„Magyar Falu 2020. Prog
ram” keretében
– Közterület karbantartását
szolgáló eszközbeszerzésre
elnyert 9.116.129 Ft- ból
fennmaradó: 3.524.556
Ft a „Magyar Falu 2020.
Program” keretében
Az önkormányzat vezetése
határozott abban a kérdésben, hogy bizonyos fejlesztéseket, felújításokat 2021.
évben akkor is megvalósít,
ha azokat saját forrásból,
költségvetésének
terhére
100%-ban kell megfinan-

szíroznia. Ezek a fejlesztések nem várhatnak még egy
évet egy esetleges pályázati
támogatásra, hanem a helyzet
halaszthatatlanságára elsőbbséget élveznek.
a) Petőfi utca felújítás:

30.000.000 Ft
b) Új utca járda építés:

5.000.000 Ft
c) Iskola melletti parkoló
kialakítása: 10.500.000 Ft
d) Kéki utca és Dózsa
György utca csapadékel
vezető hálózat felújítása:

9.000.000 Ft
e) Gyártelepi játszótér, járda
felújítása, kiépítése

1.500.000 Ft
f) Művelődési ház mögött
park átépítése, felújítása:

10.000.000 Ft
g) Családsegítő szolgálat,
védőnői szolgálat épü
letrészének homlokzati,
nyílászárók felújítása,
10.500.000 Ft
cseréje:
h) un. Gesz udvaron
lévő épület elbontása:


2.000.000 Ft
i) Gesz udvaron 2 állásos
fedett gépbeálló épületrész
kialakítása:  2.000.000 Ft
Nyírbogdány
Község
Önkormányzata 2021. költségvetési évben, már korábban elnyert pályázatok
pénzügyi terhére összesen
671.291.320 Ft értékű beruházásokat, bővítéseket valamint felújításokat kíván megvalósítani.
Azonban nem minden korszerűsítő beruházásra és felújításra írnak ki pályázatot,
amelyre a település fejlődése
érdekében szükség lenne, ezt
az Önkormányzat előtérbe
helyezi és saját bevétele terhére kívánja megvalósítani a
korábbi évekhez hasonlóan
2021- ben is 80.500.000 Ft
értékben.
Lisovszki Tamás
polgármester
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Változások a helyi adókban

Gépjárműadó – idén már a
NAV az illetékes hatóság
A NAV már kézbesítette a gépjárműadó befizetésekről szóló
értesítéseket, mivel 2021. évtől a
belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat
már nem a Polgármesteri Hivatal
végzi, ezért a 2021. évi befizetésekkel kapcsolatos ügyintézés sem
hivatalunkban történik. Kérjük
megszokásból ne utaljanak, illetve fizessenek be 2021. évi gépjárműadót, mivel annak a NAV
részére történő továbbítására
nincs lehetőség!
A NAV postai úton, illetve ügyfél/cégkapun keresztül minden
érintettnek értesítőt küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési
határidőkről és az új gépjárműadóbevételi számláról. A gépjárműadó
első részletét 2021. április 15-éig,
a második részletet 2021. szep
tember 15-éig kell befizetni.
A 2020. december 31-éig keletkezett gépjárműadó hátralékot
továbbra is az Önkormányzat
számlájára kell megfizetni, amiről a fizetési értesítők hamarosan
kiküldésre kerülnek.

Iparűzési adó
A koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 2021.
évben végződő adóévben a mikro-, kis- és középvállalkozások
(KKV) esetén a helyi iparűzési
adó mértéke 1%.
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A KKV adóalany 2021. február
25-ig kérelmezhette a 2021. évi
iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettsége 50%-os csökkentését.
Fontos megjegyezni, hogy a 2021.
február 25-ig esedékes elektronikus nyilatkozattétel kötelezettsége
csak az 50%-os, mérsékelt adóelőleg-fizetéshez szükséges, az 1%-os
HIPA mérték alkalmazásához nem.
Az alacsonyabb adómérték tehát
automatikusan érvényesíthető az
arra jogosultak számára a 2021.
évről szóló, 2022-ben esedékes
bevalláskor.
2021. január 1-től az adózó a
helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az
állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.
Az e-önkormányzat portál helyi
iparűzési adó űrlapjai központilag
visszavonásra kerülnek.

mazó bevételük az adott adóévben a 600.000 forintot, 2021.
évtől az éves minimálbér 50%-át
meghaladja.
Az ehhez szükséges adatokat a
NAV-tól már megkértük 5 évre
visszamenőleg. Az adatok feldolgozása és az érintettek felszólítása
még tavasszal várható.

Elektronikus ügyintézés
Személyes megjelenés nélkül
egyszerűbb, gyorsabb és koronavírus járvány helyzetben biztonságosabb az önkormányzati helyi
adóügyek intézése.
A gazdálkodó szervezeteknek és
az egyéni vállalkozóknak kötelező az elektronikus ügyintézés, a
magánszemélyek pedig szabadon
dönthetnek, hogy élnek-e az elektronikus ügyintézés lehetőségével.
Elektronikus úton Nyírbogdány
Község Önkormányzati Adóhatóságánál:
• személyes megjelenés, postai
sorban állás nélkül küldhetik
be kérelmeiket, bevallásaikat,
adatbejelentéseiket,
• ellenőrizhetik egész évben
a nap 24 órájában adószámla kivonatukat, feldolgozott
bevallásaikat, adatbejelentéseiket megtekinthetik és
• ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetéket.

Adószámla értesítők,
befizetések teljesítése
Önkormányzati adóhatóságunk
a gazdálkodók, egyéni vállalkozók elektronikus tárhelyére már
megküldte az Adószámla Fizetési
Értesítőket.
A magánszemélyek számára
májusban kerülnek kézbesítésre a
fizetési értesítők és a csekkek a
2020. december 31-éig keletkezett
gépjárműadó hátralékról, valamint
a pótlék és bírságtartozásról.
Az E-önkormányzati portál
minden adózó számára elérhető,
itt a nap 24 órájában és a hét minden napján megvalósulhat a helyi
adófizetési kötelezettségek online
lekérdezése és online bankkártyás
fizetése. A portálra (https://ohp-20.
asp.lgov.hu/nyitolap) belépve az
ügyfél/adózó, vagy meghatalmazottja az önkormányzatunkhoz
tartozó adó-, díj- és illetékfizetési
kötelezettségét elektronikus úton
teljesítheti.

Őstermelők ellenőrzése
A 2021-es év egyik nagy feladatai közé tartozik a településünkön
őstermelői tevékenységet végző
magánszemélyek iparűzési adó
bevallásainak felülvizsgálata.
A vállalkozói körbe beletartoznak azok a magánszemélyek is,
akik a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelők, feltéve, hogy
őstermelői tevékenységéből szár-
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Civil hírek

Közéleti hírek

Talajterhelési díj
A Nyírségvíz Zrt.-től kapott
adatszolgáltatás alapján a 2020.
évi vízfogyasztásról benyújtandó
talajterhelési díjról szóló bevallási csomagok kiküldésre kerültek
azon fogyasztók részére, akik a
rendelkezésre álló közcsatornára
nem kötöttek rá. A talajterhelési
díjbevallás benyújtásának határideje: 2021. március 31.
Önkormányzatunk a talajterhelési díjjal kapcsolatos rendeletében
fizetési mentességeket és kedvezményeket állapított meg, amit a
bevallás kitöltésekor érvényesíthet
az arra jogosult.
A talajterhelési díj mértéke 1800
Ft/m3, ami a szennyvízdíj többszöröse. Amennyiben mentesülni
akar a nagyösszegű talajterhelési
díj fizetés alól, akkor mihamarabb
intézkedjen a közcsatornára történő rákötésről.
A közcsatornára való rákötés
műszaki megvalósításához információt kérhet a Nyírségvíz Zrt.
– Szennyvíz Műszaki Irodáján
(42/523-600).
Köszönjük, hogy az adókötelezettségeinek pontos teljesítésével,
valamint befizetett adójával hozzájárul Nyírbogdány Község fejlődéséhez!
Amennyiben az adófizetéssel
kapcsolatban bármilyen kérdése
van, munkatársunk ügyfélfogadási
időben készséggel áll rendelkezésére a hivatal adóirodájában vagy
a 42/532-423-as telefonszámon
(102-es mellék).
Tömöri Enikő
adóügyintéző

A

Ebösszeírás 2021

z állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.)
42/B. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség
alapján Nyírbogdány Község Önkormányzata az
ebrendészeti feladatai ellátása érdekében Nyírbogdány közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából indított ebösszeírást
folytat 2021. április 1. és 2021. június 30. napja
között.

Tisztelt Ebtulajdonosok
és Ebtartók!
Az ebösszeírás során az
ebtartóknak ebenként az Ávtv.ben meghatározott adattartalmú
adatlapot kell kitölteniük és azt
az önkormányzat részére eljuttatniuk. Amennyiben Nyírbogdány közigazgatási területén
nem tart ebet, az adatlapot nem
kell kitölteni.
A települési önkormányzatok – ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel - 2012. évtől háromévente legalább egy alkalommal
ebösszeírást kötelesek végezni,
amely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre
és tulajdonosára vonatkozó adatokról. Az eb tulajdonosának
(tartójának) az adatszolgáltatás
kötelező. Aki adatszolgáltatási
kötelezettségének nem tesz eleget, ebenként az állatvédelmi
bírságról szóló 244/1998. (XII.
31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000–90.000 Ft-ig
terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók
figyelmét, hogy a kedvtelésből
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.
26.) Korm. rendelet 17/B. § (10)
bekezdése értelmében 2013.
január 1. napjától 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus
transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a
jogszabályban meghatározott
kötelezettségüknek még nem
tettek eleget, azt kérem, haladéktalanul pótolják.
Az eb tulajdonosa/tartója a
továbbiakban is köteles bejelenteni:
• új eb beszerzését,
• a korábban bejelentett adatok
ban bekövetkezett változást (az
eb tartási helyének megváltoz
tatását, az eb elajándékozását,
elpusztulását, illetve bármely –
korábban bejelentett – adatok
ban bekövetkezett változást).
Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 5.000
– 100.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A bejelentő lap tartalmi eleme:
• Új eb tartása bejelenthető
az erre rendszeresített adat
lapon.
•
Az adatváltozás bejelentési
kötelezettség formai kötöttség
nélkül teljesíthető, az azo
nosításhoz szükséges adatok
megadásával, de teljesíthe
tő az Adatlap kitöltésével is.
Ebben az esetben az azono
sítás céljából ki kell tölteni
az eb tulajdonosára/tartójára
vonatkozó adatokat, az eb faj
táját, nemét, színét, valamint
a transzponder (chip) sorszá
mát. A fentieken túl már csak
a megváltozott adatokat kell
feltüntetni
Az eljárás illetéke: illetékmentes

A bejelentő lap benyújtásának
módja:
Az ebösszeíró adatlap, mint az
újság egyik oldala rendelkezésre
áll minden ingatlan tulajdonos
részére, amelyet kitöltve 2021.
június 30-ig kell visszaküldeni:
• személyesen a Polgármeste
ri Hivatal mellett elhelyezett
postaládában a hivatal nyit
va tartási idejében,
•
postai úton a Polgármes
teri Hivatal Nyírbogdány,
4511 Nyírbogdány, Kéki u.
2. szám alatti címre,
•
elektronikus úton (aláír
va, szkennelt formában) a
titkarsag@nyirbogdany.hu
e-mail címre.
ha nem áll rendelkezésre
•
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digitalizáló technikai eszköz
(szkennel) az elektronikus
visszaküldésre, akkor fény
képezze le az adatlapot a
mobil telefonjával és képként
küldje meg a Hivatal részére
email-en, vagy Messenge
ren a Nyírbogdány Község
Önkormányzat facebook
oldalán privát üzenetként.
Ha valakinek szüksége van
további adatlapokra, az beszerezhető a Polgármesteri Hivatal
ügyfélablakán keresztül (Kéki u.
2.), valamint letölthető a www.
nyirbogdany.hu honlapról.
Elektronikus ügyintézés:
• Magánszemélyek számára is
lehetőség van elektronikus
ügyintézésre, gazdálkodó
szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára
kötelező!
Elektronikus elérhetőség:
Hivatal teljes neve:
Nyírbogdány Polgármesteri
Hivatal
KRID: 155042346
Hivatal rövid neve: NYBGNY
A bejelentésre nyitva álló
határidő:
• Az ebösszeíró adatlapokat
2021. június 30-áig kell vis�szaküldeni!
• Új eb szerzése, illetve adatváltozás esetén: 8 nap.
Együttműködésüket köszönjük!
Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

Népszerűsítse termékeit a piac fényújságán
Az elmúlt év decemberében, a
helyi piaccsarnok belső homlokzatára egy 2x3 méteres ledfal, egy
ún. fényújság került felhelyezésre, amelynek célja a legfrissebb
önkormányzati tájékoztatás-nyújtás mellett, a helyi és a környékbeli kereskedők, vállalkozók és
magánszemélyek termékeinek és
szolgáltatásainak a megjelentetése
is.
A Piacon nemcsak helyi, de környékbeli városokból, községekből
érkező vásárlók is jelentős számban megfordulnak, ezért a ledfalon

bemutatott közlemények nemcsak
a helyiekhez juthatnak el, hanem a
szomszédos települések lakói felé is.
A helyiek érdekeit szem előtt
tartva, elsőként az újságunkon
keresztül, a cikkre hivatkozva
van lehetőségük a nyírbogdányi
cégeknek, vállalkozóknak, gazdálkodóknak és a lakosságnak, majd
a környékbeli érdeklődőknek
maximum egy perces videó elkészítésére, vagy akciózott termékekről készült fotók elhelyezésére,
amely a piac nyitvatartási idejében
többször megjelenik a tájékoztató

felületen. Ennek tartalma igény
szerint akár hetente is változtatható, ezzel lehetőséget nyújtva a piacon megforduló árusok és vásárlók
naprakész tájékoztatására.
Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, és szeretné
igénybe venni ezt a nem mindennapi szolgáltatást, bővebb
információért keresse Molnárné
Jakab Editet a piac nyitvatartási idejében, a 06-30/539-76-78as telefonszámon, vagy a piac@
nyirbogdany.hu e-mail címen.
Molnárné Jakab Edit
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Önkormányzati hírek

Közéleti hírek
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Polgárőr hírek

egtisztelő számunkra,
hogy ismételten felkérést, ezáltal lehetőséget
kaptunk az Önkormányzat
részéről arra, vonatkozóan,
hogy néhány gondolatot
megosszunk önökkel.
Sajnos a tavasz nem hozta meg
a várva várt járványügyi enyhítéseket, sőt még tovább tartanak a
korlátozó intézkedések.
Hogy mi vár ránk, mi lesz a
közeli és távoli jövőben nem tudjuk, azonban egy dologban biztosak vagyunk, mégpedig abban,
hogy a jelenlegi helyzetben sem
enyhülhet figyelmünk, és most
talán még nagyobb szükség van
egymásra mint ezidáig.
A mindennapjaink a korlátozó
intézkedések hatására már-már
monotonná válik, a napi rutin,
a bezártság a vírustól való félelem egyfajta eltávolodást hozhat
magával, azonban ezen egymástól való eltávolodás csupán fizikai
értelemben értendő! Itt vagyunk
egymásnak, számíthatunk egymásra!
Egyesületünk részéről továbbra

is minden erőnkkel azon vagyunk,
hogy szükség esetén együttműködjünk a társ szervekkel, az önkormányzattal, illetőleg mindenki
mással, aki a segítségünket kéri.
Az említett korlátozó intézkedések
miatt ahogyan sem az önkormányzatnak, sem az egyéb civil szervezeteknek nincs lehetősége olyan
rendezvények megszervezésére és
megtartására, ahol személyesen
lehet tartani a kapcsolatot az itt
élőkkel, így nekünk sincs lehetőségünk például bűnmegelőzési
előadások megszervezésére.

Azonban a hírekből szinte naponta hallhatjuk, hogy az
ország több pontján továbbra is
már csaknem „szakosodva” próbálnak meg a bűnözők bűncselekményeket elkövetni szerencsére egyre kevesebb sikerrel,
így egyesületünk is próbálja tájékoztatni a lakosságot az éppen
aktuálisan megjelenő bűncselekmények fajtáiról és elkövetési
módszereiről.
Szeretném kihangsúlyozni,
hogy folyamatos a kapcsolattartás
a rendőri szervekkel és Nyírbogdány bűnügyi szempontból egyáltalán nem fertőzött, de a „bajt”
jobb megelőzni, hiszen „az ördög
soha nem alszik”.
Emiatt az eddig megszokott járőrszolgálat ellátása mellett szórólapokon írásos formában igyekszünk mindenkinek információval
szolgálni, amely véleményünk
szerint hasznos lehet.
Amennyiben a pandémia időszaka véget ér terveink közt
szerepel a SZEM (SzomszédokEgymásért) mozgalom elindítása,
amely nem csak a saját és környezetünk biztonságát szolgálja,

hanem egyfajta társadalmi összefogással is szolgál.
Kérünk mindenkit a hatályos
intézkedések betartására és bízzunk benne, hogy együtt közös
erővel mihamarabb letudjuk győzni a napjainkat megkeserítő járványt!
Amennyiben még nem rendelkeztek adójuk 1%-val kérjük
támogasság működésünket.
Adószám: 18794281-1-15
Köszönjük!

int ismert előkészítés
alatt van a 2009. évtől
hatályos községi Településrendezési terv és helyi
építési szabályzat teljes körű
felülvizsgálata, amellyel most
közösen lehetőségünk van
arra, hogy a község jövőbeni elképzeléseit, feltételeit
összhangba hozzuk az érinett
ingatlanokra vonatkozó szabályok megváltoztatásával.
Ilyen változtatás vagy bővítés
lehet például: a helyi védelem
alá helyezhető ingatlanok
újbóli meghatározása is.
A 2009. évi helyi építési szabályzat és a 2017. évi Településképi
Nyírbogdány község településképének védelméről szóló rendelete
is felsorolja a helyi védettség alatt
álló ingatlanokat, azonban polgármesterként úgy ítéltem meg, hogy
nyilvánosan felhívást teszek közzé
további ingatlanok, épületek, természeti értékek helyi védelem alá
kerülésére.
A Felhívásom célja, hogy a lehető legszélesebb körben felmérje a
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településen lévő azon ingatlanokat,
amelyek jellegzetességüknél, településképi értéküknél fogva a Nyírbogdány település szempontjából
kiemelkedő, hagyomány őrzésére
méltó helyi építészeti örökségei
lehetnek.
A helyi védelem alá helyezést
bármely lakos, magánszemély vagy
jogi személy írásban a polgármesternél kezdeményezheti. Egy személy több ingatlanra vagy természeti értékekre szólóan is benyújthat
további javaslatokat.
A kezdeményezésnek tartalmaznia kell
egyedi épületek, építmények és
•
természeti értékek esetén:
• a védendő érték(ek) megnevezését,
szükség esetén körülhatárolását,
• a pontos hely megjelölését (utca,
házszám, helyrajzi szám, épület-,
illetve telekrész),
• a védendő érték rövid leírását,
dokumentálását (szakirodalom,
fotók),
• a kezdeményezés indokolását,
• a kezdeményező nevét, megneve
zését, címét.

A helyi védelem alá helyezéssel Nyírbogdány Község Önkormányzatának legfontosabb célja a
védett érték megóvása, fenntartása
az utókor számára, vagyis annak a
jogi eszközökkel történő biztosítása,
hogy a védelem tárgyát, az értéket képviselő örökséget ne lehessen
megszüntetni, elbontani vagy elépíteni, legalábbis kontroll nélkül.
A helyi védelem alá helyezéssel járó
jogosultságok, kötelezettségek:
• Ö nkormányzati
rendelettel
védetté nyilvánítás,
• Az Önkormányzat ingatlan nyilvántartásban a helyi védettség
tényét be kell jegyezni, amit a
tulajdoni lap I. része tartalmaz.
• az önkormányzat az ingatlanra 30x20cm fém táblát helyez
ki, amely a következő szöveget tartalmazza: „Nyírbogdány
Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete helyi védetté nyilvánította” „……. év”.
• Bontás tilalma – helyi védelem alatt álló építményt csak a
védettség megszüntetése után
lehet elbontani

Tájékoztató a „Húsvéti Utalvány”
osztás rendjéről
Ajándékutalvány
5000 Ft

Vavrek László
egyesület elnöke

T

ájékoztatjuk Nyírbogdány
Község lakosságát, hogy
2021. évben is kiosztásra
kerül a helyi háztartások
részére a Húsvéti Utalvány,
amelyet Nyírbogdány Község
Önkormányzata a korábbi
évekhez hasonlóan

„5000 Ft értékű Élelmiszer
Utalvány” formájában
biztosítja.

„Vannak-e helyi védelemre méltó természeti
és építészeti örökségeink?”

M
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• Magasabb mértékű építésügyi
bírság a nem védett építményekhez képest (az építmény
értékének 70%-a, az egyéb esetben 50%, ill.40%-hoz képest)
• Az engedélyhez kötött építési
munkák köre szélesebb, mint a
nem védett építmények esetén
• Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló
7/2006.(V.24.) TNM rendelet
hatálya nem terjed ki a helyi
védelem alatt álló építményre,
vagyis nem kell elvégezni az
épületek energetikai megfelelőségét igazoló számítást.
A helyi védelem alá helyezésre
szóló kezdeményezéseket a fentebb meghatározott tartalommal és
formában 2021. április 15. napjáig
van lehetősége bárkinek részemre benyújtani személyesen vagy
a onkormanyzat@nyirbogany.hu
email címre.
Javaslataikra, észrevételikre számítunk és előre is köszönjük!
Lisovszki Tamás
polgármester

A járványügyi fokozott helyzet miatt az utalványok kiosztása
hasonló lesz az elmúlt évek gyakorlatához, a lakosság részére házhoz
kerül kiosztásra, melynek óvintézkedésekre és a szervezés zökkenőmentessége érdekében kiemelten szeretnénk felhívni a lakosság
figyelmét az utalványok osztásának
rendjéről, a támogatásra való jogosultság megállapításának módjáról.
Az utalványok osztásának rendje Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális ellátásokról szóló 4/2015
(II.26.) önkormányzati rendelete
alapján történik, mely azt jelenti,
hogy 2020. december 31-én bejelentett állandó lakcímmel rendelkező helyi lakos ingatlanonként 1 fő
jogosult az utalvány átvételére.
Átvételhez szükséges dokumentumok:
– Érvényes személyi igazolvány,
lakcímkártya.
Abban az esetben, ha az adott
ingatlanon több család él és különkülön háztartást visznek, és azt igazolhatóvá teszik, hogy eltérő névre

Bogdányi
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szóló közüzemi szolgáltatói szerződésekkel, számlákkal rendelkeznek,
úgy részükre ingatlanonként annyi
ajándék utalvány jár, ahány család
igazolni tudja a külön közüzemi
mérőórák meglétét.
Az utalvány osztása során nyilvántartás lesz az adott ingatlanra
bejelentett személyekről, amely
alapján az ingatlan előtt elsőként
megjelenő személy részére kerül
átadásra az utalvány.
Az utalvány kiosztásának rendje
a következő lesz:
– a kiosztást a Polgármesteri Hivatal
dolgozói és a helyi képviselők
által helyben történik lefertőtlenített gépjárműből,
– a gépjármű minden lakott ingatlan
előtt megáll (meghatározott időpont és körzet szerint)
– az ingatlanonként egy személy
(70 év alatti) lehetőleg az ingatlan tulajdonosa, saját felelőssége
szerinti védő öltözetben (kesztyű,
szájmaszk vagy kendővel eltakart
arccal) és saját íróeszközzel (tollal), lakcímkártyával igazolhatja
magát és veheti át az utalványt.
– kérünk mindenkit, hogy ha észleli az utcájukban az önkormányzat autóját, akkor felkészülve az
ingatlana előtt várja, hogy hozzá érkezzen az utalvány átadása,
annak érdekében hogy ne kelljen
az autóból kiszállni, illetve csengetni.
– amennyiben az érintett a helyszínen nem tartózkodik, úgy a
részére történő utalvány átadás
külön rend szerint történik:
titkarsag@nyirbogdany.hu, vagy a
06-42/532-423 telefonos elérhetőségen időpontot kell kérni a Hivatalban történő utalvány átvételre.

– a helyszínen nem áll módjában a kiosztásban közreműködő
személyeknek az előttük lévő
nyilvántartás adataitól eltérni
és az érintettekkel vitát folytatni, vita esetén a következő
munkanapokon 06-42/532-423
telefonos elérhetőségen lesz
lehetősége az adott kérdést tisztázni és megjelölt időpontban
az utalványt a Hivatalban (Kéki
u. 2.) átvenni.
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy az alábbi tervezett utca körzet
szerint figyeljék az önkormányzat
autóit:
2021. március 25 (csütörtök)
9.00 – 11.00 óra között
– Petőfi utca
– Szabadság utca
– Vasvári utca
– Új utca
2021. március 25 (csütörtök)
14.00 – 17.00 óra között
– Gyár utca
– Gyártelep utca
– Sport köz
– Óvoda utca
– Kéklő vasúti őrház
– Domb köz
– Ady Endre utca
– Ady köz
– Nyárfa utca
– Váci M. utca
– Vasút utca
– Állomás köz
2021. március 26 (péntek)
09.00 – 14.00 óra között
– Állami
– Zsák utca
– Kossuth utca
– Sényői utca

– Fő utca
– Rákóczi utca
– Honvéd utca
– Kölcsey F. utca
– Vörösmarty M. utca
– Alkotmány utca
– Kéki utca
– Királykert utca
– Poroshegy utca
– Kőrösi Cs. S. utca
– Dózsa utca
– Táncsics utca
Aki nem tud személyesen megjelenni a külső osztási helyszíneken, úgy a 06-42/532-423 telefonos elérhetőségen kérheti külön
időpontra, meghatalmazással saját
utalványának átvételét (a meghatalmazás bevonásra kerül) vagy
más munkanapokon a Polgármesteri Hivatalban azt áttudja venni.
Akik nem tudják a fenti időpontban átvenni a háztartásukat megillető utalványt, ők 2021. március
29. (hétfőtől) – 2021. április 16-ig
(péntekig) hivatali ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
„A” épület kisablakában fogják
tudni utólag átvenni, megkapni a
fenti feltételek igazolása után.
Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az átadásra kerülő
boríték 10 db 500 Ft-os címletű „Edenred” élelmiszer vásárlási
utalványokat fog tartalmazni, mely
az átvétel során leellenőrizhető,
de az aláírást követően, „pénztártól való távozás után” reklamációt
nem áll módunkban elfogadni.
Kérjük megértésüket, és bízunk
együttműködésükben!
Lisovszki Tamás
Nyírbogdány Község Polgármestere

IMPRESSZUM:
A lapot kiadja: Nyírbogdány Község Önkormányzata; 4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2.;
Telefon: +36 42 532 423; e-mail: onkormanyzat@nyirbogdany.hu További információ: www.nyirbogdany.hu
Nyomtatás: Tóth Imre nyomdája, Nyírtelek
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Tájékoztató a tűzgyújtás szabályairól
Nyírbogdány község területén
M

int ismert a parlament
még 2020. nyarán elfogadott jogszabály módosítása értelmében 2021. január
elsejétől kezdődően országszerte tilos az avarégetés és
a kerti hulladék égetése.
A döntéssel azt a rendelkezést
törölték el, ami alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést. Ennek
célja az indoklás szerint a levegő
minőségének javítása, a lakosság
egészségének védelme, a levegő
nem megfelelő minősége miatt
ugyanis uniós kötelezettségi eljárás indult Magyarország ellen.
Azonban 2020. decemberében
megjelent egy kormányrendelet,
ami teljesen felülírta a fél éve
elfogadott módosítást és az azzal
járó országos tilalmat. A rendelet a koronavírus-járvány miatt
bevezetett veszélyhelyzet idején
alkalmazandó, levegőminőséggel
összefüggő szabályokról szól,
tartalma alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig (vagyis jelen
állás szerint május 30-ig) továbbra
is a települési önkormányzatok
hatáskörében marad „a háztartási
tevékenységgel okozott légszen�-

nyezésre vonatkozó egyes sajátos,
az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok rendelettel
történő megállapítása”.
Tehát amíg a veszélyhelyzet fennáll, addig továbbra is
az önkormányzatokra van bízva, engedélyezik-e az avar- és
zöldhulladék-égetést, és ha igen,
milyen feltételekkel. A veszélyhelyzet megszüntetését követően
azonban nem, mivel a környezet
védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény azt
nem engedi meg.
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az avar és kerti hulladék nyílttéri
égetéséről szóló 7/2015 (III.26.)
önkormányzati rendeletében szabályozza az avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozó
szabályokat, amelyek a www.
nyirbogdany.hu honlapon megtekinthetők.
Legfőbb szabályok: az avar és
kerti hulladék nyílttéri égetése
március 1. és november 30 között,
hétfői, kedd, szerda, csütörtök,
pénteki, napokon 07.00 - 20.00
óráig megengedett.
Szombaton és vasárnap, valamint a munkaszüneti ünnepnapokon tilos az égetés!

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a helyi
rendelet nem ad felmentést!
Amennyiben észlelik, hogy a
település területén valaki a fenti
szabályoktól eltérően gyújt tüzet,
úgy kérem dokumentálják és
jelezzék írásban elektronikus úton
a Hivatal felé, csatolva a fénykép
vagy videó felvételeket és megnevezve a tüzet gyújtó személyt. Ha
nem állapítható meg a személy,
vagy a tűz, illetve a füst nagysága veszélyes-e a környezetben
lévőkre akkor a tűzoltóságot vagy
a rendőrséget értesítsék a 112-es
segélyhívó telefonszámon.
Az égetés során az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
előírásait is be kell tartani.
Ha jogszabály másként nem
rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel
összefüggésben és a belterületi,
valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során
keletkezett hulladék szabadtéri
égetése tilos.
A szabadban történő tűzgyújtás,
égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén,
vagy ha az égetést befejezték, azt
azonnal el kell oltani.

Az égetés csak úgy végezhető,
hogy az a környezetére tűz- és
robbanásveszélyt ne jelentsen.
Az égetés befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal
- meg kell szüntetni.
Ha azt jogszabály lehetővé
teszi, külterületen az ingatlan
tulajdonosa, használója legfeljebb
10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított
égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal
vagy helyrajzi számmal megadott
helyét a megkezdés előtt 5 nappal
az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez
írásban be kell jelenteni.
A szabadtéren keletkező tüzek
megelőzése érdekében a vasút és
a közút mindkét oldalán a szélső vasúti vágánytengelytől mérve
legalább 4,0 méter széles, a közút
szélétől mérve legalább 3 méter
széles védősávon belül tilos tüzet
gyújtani.
Kérjük a lakosságot, hogy a
fentiek betartásával gondoskodjanak az avar és a kerti hulladék
kezeléséről.
Dr. Mátyás B. Szabolcs, jegyző

Idén elmarad Ha a célforgalom indokolja
a népszám A
lálás is

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi
CI. törvény rendelkezései szerint Magyarország
területén 2021. május 1-jén 0 órakor fennálló
állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást
(a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani.
Az adatgyűjtés interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt
használó számlálóbiztosok közreműködésével
valósulna meg.
A jelenlegi járványhelyzetben az adatszolgáltatók és a számlálóbiztosok egészségének
védelme érdekében a kormány olyan döntést
hozott, hogy a népszámlálást későbbi időpontra
kell halasztani. A 45/2021. (II. 5.) Korm. rendelet szerint a népszámlálást 2022. október 1-jén 0
órakor fennálló állapot szerint kell végrehajtani.
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
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z elmúlt időszakban több mezőgazdasági vállalkozó is megkeresett annak a helyzetnek a megoldását
keresve, hogy a 4. sz. főút települést
érintő szakaszán a mezőgazdasági és lassú járművek a
kihelyezett közlekedési
táblák szerint nem
közlekedhetnek.

A 4. sz. főút egyéb
szakaszain a tiltó táblák a „Kivéve célforgalom” kiegészítéssel vannak ellátva.
Ennek az anomáliának szerettem volna
a végére járni, ezért
megkerestem a Magyar
Közút Nonprofit Zrt megyei
igazgatóságát, hogy adjanak
választ erre a kérdésre!
Az Igazgatóság SZSZB-701/2021. iktatószámú válasz levelében leírtak szerint, a

behajtást tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák
tilalma ellenére a mezőgazdasági vontató
vezetője behajthat az útra, ha a munkavégzés
helyének megközelítése érdekében ez elkerülhetetlen vagy egyéb útvonal választása 50%-ot meghaladó mértékű
útvonalhosszabbodást jelent,
amennyiben a behajtás a
személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat
lényegesen nem befolyásolja. (1/1975.
(II.5.)
KPM-BM
együttes
rendelet
14.§. 13.a bekezdése)
Kérem az érintetteket, hogy ennek megfelelően használják a főútvonalat szem előtt tartva a
saját és más közlekedők biztonságát!

A Lúla-mesék története

H

ol volt, hol nem volt, itt a
mi kis falunkban, ahol sok
kisgyerek és még több felnőtt
lakott, volt egyszer egy nyugdíjba vonuló óvó néni. Sokan
kérdezgették tőle, hogy mit
fog csinálni, biztosan unatkozni fog. Ő ezt a szót nem is
ismerte. De azt erősen megfogadta, hogyha „nem is volt
egy tökéletes kislány, még
lehet belőle egy tüneményes
vénasszony!”
– A korod csak akkor számít, ha
sajt vagy – mondogatta magában.
Egy szép téli napon, amint éppen
rollerezett, találkozott a polgármester úrral. Beszédbe elegyedtek, és
elhatározták, hogy Mikulás napjára
a gyerekeknek egy kis mesét is
hoz majd a „kedves, öreg Télapó”.
Mivel sajnos éppen pandémia idején jártak, az ajándék csakis interneten érkezhetett.
Felkeresték hát a könyvtárosukat,
aki mindenben a segítségükre sietett. A szót tett követte, megtörtént
a felvétel, s a facebookon sokan
meghallgathatták A didergő király
szívmelengető történetét.
– Legyen karácsonyi ajándék is!
– szőtték tovább a tervüket. Úgy is
lett. Az ünnepre A három fenyőfa

meséje is „beszökött” az otthonokba.
Telt, múlt az idő, jöttek a hétköznapok. Az óvó néni sokat gondolt
a kisgyerekeire, látta maga előtt a
rácsodálkozó arcokat, a tágra nyílt
szemeket, ahogyan hallgatják a
meséit, figyelik a kis bábokat, ismételgetik a szavakat, mondókákat.
Törte a fejét, mitévő legyen. Összetanakodott hát kedvenc könyvtárosával, egyezséget kötöttek, „kenye-

res pajtások” lettek. Egyikük készített bábokat, mesét memorizált, míg
a másik rögzítette, összevágta, animálta. Az otthonuk egy pici stúdió
lett, szabadidejükben elkészítettek
néhány kedves mesét, és nyitottak
egy YouTube csatornát, Lúla-mesék
címmel.
De hogy szavaimat egymásba
ne keverjem, előtte szétnéztek a
nagyvilágban – akarom mondani a
világhálón –, vagyis tudakozódtak
fűtől-fától, hogy milyen tartalommal jelentkezzenek, milyen értéket
közvetítsenek.
Sok volt a rajzfilm, még több az
egyhangúan felolvasott mese! Ám
ők tudták, hogy a mese csak akkor
fejti ki jótékony hatását, ha a felnőtt
fejből mondja, s a képeket is csak
úgy jeleníti meg, hogy a fantázia
mozgassa tovább.
– Hohó! Bábozzunk meséket,
egyszerűen, utánozhatóan, eljátszhatóan, segítőkészen!
Mert mesét hallgatni jó! – Elindultak hát Meseországba, amelynek kapuja sarkig ki van tárva.
Utána még egy kis barangolás
Játékországban, ahol a magyar
nyelv csodálatos ritmusával, melódiájával lehet játszadozni.
Szereplőink először azt hitték,
hogy hipp-hopp, pikk-pakk, hamar

készen lesznek. De nem úgy volt
ám! Egyszer a mesélőnek akadt
össze a nyelve, máskor árnyék
került a képbe, tik-takolt az óra, a
technika ördöge meg mindig ott
ólálkodott! Sok időt fordítottak a
feladatra, de kiállták a próbát!
Aztán ott volt még a mesék elnevezése. Keresték-kutatták, végül
csak rátaláltak: Lúla-mesék. Azt
kérdezitek, mit jelent? A Lúla a
Julianna név becézése, lágy hangzása, dallama tetszetős.
És halljatok csudát! Egyszer csak
híre ment a Lúla meséknek! Egy
nyírbogdányi kislány kívülről fújja
mindet! Ügyes!
Még Itáliában is megnézték, meghallgatták. Sőt, ami a legnagyobb
örömükre szolgált, a kisfiú anyukája e messzi országban emlékezett
a mesére óvodás korából, elkészítették a bábokat, és eljátszották a
mesét! Ez a csodálatos gyermekkor!
Budapesten egy kislány a buszmegállóban mondogatja a fülbemászó verses mesét! Végül célba értek
a mesék! Keressétek, nézzétek, hallgassátok!
Mert mesét hallgatni jó! Itt a
mese vége, annak, aki olvasta,
köszönet érte! Mert olvasni is jó!
A történetben említettek

polgármester: Lisovszki Tamás
mesélő, bábkészítő: Molnár Julianna
kép, vágó, animátor:
Szentpéteri Viktória

Kedves Nyírbogdányiak! Keressétek
a Youtubon, iratkozzatok fel!
Eddig megjelentek:
A kocogi kecskék
A szegény ember állatai
A répa
A nyulacska házikója
Visszajött a répa
Az egérkisasszony vőlegénye
Szomorú és vidám
A fecske meg a szalmaszál
Hogyan cseréltek lábat az állatok
Előkészületben:
A három nyúl
Cimbora, a madárijesztő
Hétszinvirág
Tervben vannak még nyári és őszi
mesék is.

Lisovszki Tamás
Polgármester
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Hírek óvodánk, iskolánk életéből

K

orlátozott lehetőségeink
ellenére, mozgalmas időszakot tudhatunk magunk
mögött.

Az intézmény vezetősége, a
munkatársak, a tanulók, szülők,
megtalálják a módját, hogyan
tartsuk meg szokásos rendezvényeinket, hogyan segítsük egymás
munkáját, tájékoztassunk, tájékozódjunk. Az első félévben elért
tanulmányi eredményekről a Kréta
Naplóból értesülhettek a diákok és a
szülők. A szülői értekezletek, fogadóórák online formában valósultak
meg. Megtörtént a nyolcadikosaink
jelentkezése a középfokú iskolákba. Hagyományos ünnepségeink,
megemlékezéseink megtartását az
– ismét működő – iskolarádió tette
lehetővé (Magyar Kultúra Napja; a
Kommunista Diktatúra Áldozatainak Napja).
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Nagyszabású rendezvényeink
közé tartozik a farsang, ami az
idén sem maradt el. Óvodásaink
a saját csoportjaikban, iskolásaink
az osztályközösségükben tartották
télbúcsúztató kis ünnepségüket. A

nevelők gondoskodtak arról, hogy
ez most is vidám és szórakoztató legyen. A szülők, ugyan olyan
lelkesen készítették a jelmezeket,
mint máskor, és – bár maguk nem
süthettek -, megoldották, hogy a

gyerekek mindenféle finomságokban dúskálhassanak ezen a napon.
A legfontosabb feladat, ami
most előttünk áll, a leendő elsősök beíratása, beírása az iskolába.
Folyamatosan dolgozunk azon,
hogy tájékoztatást nyújtsunk az
óvodában, iskolában folyó munkáról a nyírbogdányi szülőknek és
mindenki másnak, aki érdeklődik
intézményünk iránt. Honlapunkon,
a You Tube csatornán plakátokon,
szórólapokon olvashatják „kínálatunkat”: a színvonalas oktatás
mellett, keresztény szellemiségben
megvalósuló nevelést.
Örömmel vettük tudomásul,
hogy a környező településekről is
vannak érdeklődők. Mivel az esetleges átjárást két iskolabusszal is
tudjuk segíteni, mindenkit szeretettel várunk!

Nyírbogdányi „online” farsang résztvevői
pandémia sem akadályozhatta meg, hogy a nyírbogdányi
Könyvtár, Információs és Közösség Hely felhívására farsangon
érezhessük magunkat, melyet

A

a facebook-on történt felhívásra
beküldött jelmezes fényképeken
látható gyermekeknek és szüleiknek köszönhetünk.
A felhívás kommentjei közzé

sok kép került feltöltésre, melyek
közül most azokat láthatják,
melyeknek készítői hozzájárulásukat adták az újságban való megjelenéshez. Szeretettel ajánljuk

figyelmükbe és reméljük, hogy
rövid időre mosolyt csalnak az
olvasóink arcára is a hangulatos
képek!
Szentpéteri Viktória

Petró Gergely
intézmény vezető

Antal Enikő

Imre Vivien

Kertész Bella

Lisovszki Rita Lili

Majzer Hanna

Pomázi Panna és Áron

Prokai Fanni

Tomasovszki Zselyke

Végső Gergő
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„Hungarikumokhoz köthető személyes élményem” című rajzpályázat alkotásai

nyírbogdányi Könyvtár, Információs és Közösség Hely által meghirdetett hungarikumokhoz
köthető személyes élményem című rajzpályázatra beérkezett 51 db szebbnél szebb alkotásokat
köszönjük a készítőknek!
A gyerekeket további alkotómunkára ösztönözve
színesceruza készlettel és egy tábla csokoládéval jutalmazta
az önkormányzat. Reméljük, hogy legközelebb is hasonló
lelkesedéssel látnak munkához. Minden gyermeket megillet
a dicséret, köszönjük a részvételt és a gyerekeknek nyújtott
segítő, támogató munkát a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda
és Általános iskola vezetőségének, a kedves pedagógusoknak
és óvónőknek.
Szentpéteri Viktória
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ellenére, mozgalmas időszakot tudhatunk magunk
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Az intézmény vezetősége, a
munkatársak, a tanulók, szülők,
megtalálják a módját, hogyan
tartsuk meg szokásos rendezvényeinket, hogyan segítsük egymás
munkáját, tájékoztassunk, tájékozódjunk. Az első félévben elért
tanulmányi eredményekről a Kréta
Naplóból értesülhettek a diákok és a
szülők. A szülői értekezletek, fogadóórák online formában valósultak
meg. Megtörtént a nyolcadikosaink
jelentkezése a középfokú iskolákba. Hagyományos ünnepségeink,
megemlékezéseink megtartását az
– ismét működő – iskolarádió tette
lehetővé (Magyar Kultúra Napja; a
Kommunista Diktatúra Áldozatainak Napja).
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ez most is vidám és szórakoztató legyen. A szülők, ugyan olyan
lelkesen készítették a jelmezeket,
mint máskor, és – bár maguk nem
süthettek -, megoldották, hogy a

gyerekek mindenféle finomságokban dúskálhassanak ezen a napon.
A legfontosabb feladat, ami
most előttünk áll, a leendő elsősök beíratása, beírása az iskolába.
Folyamatosan dolgozunk azon,
hogy tájékoztatást nyújtsunk az
óvodában, iskolában folyó munkáról a nyírbogdányi szülőknek és
mindenki másnak, aki érdeklődik
intézményünk iránt. Honlapunkon,
a You Tube csatornán plakátokon,
szórólapokon olvashatják „kínálatunkat”: a színvonalas oktatás
mellett, keresztény szellemiségben
megvalósuló nevelést.
Örömmel vettük tudomásul,
hogy a környező településekről is
vannak érdeklődők. Mivel az esetleges átjárást két iskolabusszal is
tudjuk segíteni, mindenkit szeretettel várunk!

Nyírbogdányi „online” farsang résztvevői
pandémia sem akadályozhatta meg, hogy a nyírbogdányi
Könyvtár, Információs és Közösség Hely felhívására farsangon
érezhessük magunkat, melyet

A

a facebook-on történt felhívásra
beküldött jelmezes fényképeken
látható gyermekeknek és szüleiknek köszönhetünk.
A felhívás kommentjei közzé

sok kép került feltöltésre, melyek
közül most azokat láthatják,
melyeknek készítői hozzájárulásukat adták az újságban való megjelenéshez. Szeretettel ajánljuk

figyelmükbe és reméljük, hogy
rövid időre mosolyt csalnak az
olvasóink arcára is a hangulatos
képek!
Szentpéteri Viktória

Petró Gergely
intézmény vezető

Antal Enikő

Imre Vivien

Kertész Bella

Lisovszki Rita Lili

Majzer Hanna

Pomázi Panna és Áron

Prokai Fanni

Tomasovszki Zselyke

Végső Gergő
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Tájékoztató a tűzgyújtás szabályairól
Nyírbogdány község területén
M

int ismert a parlament
még 2020. nyarán elfogadott jogszabály módosítása értelmében 2021. január
elsejétől kezdődően országszerte tilos az avarégetés és
a kerti hulladék égetése.
A döntéssel azt a rendelkezést
törölték el, ami alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést. Ennek
célja az indoklás szerint a levegő
minőségének javítása, a lakosság
egészségének védelme, a levegő
nem megfelelő minősége miatt
ugyanis uniós kötelezettségi eljárás indult Magyarország ellen.
Azonban 2020. decemberében
megjelent egy kormányrendelet,
ami teljesen felülírta a fél éve
elfogadott módosítást és az azzal
járó országos tilalmat. A rendelet a koronavírus-járvány miatt
bevezetett veszélyhelyzet idején
alkalmazandó, levegőminőséggel
összefüggő szabályokról szól,
tartalma alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig (vagyis jelen
állás szerint május 30-ig) továbbra
is a települési önkormányzatok
hatáskörében marad „a háztartási
tevékenységgel okozott légszen�-

nyezésre vonatkozó egyes sajátos,
az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok rendelettel
történő megállapítása”.
Tehát amíg a veszélyhelyzet fennáll, addig továbbra is
az önkormányzatokra van bízva, engedélyezik-e az avar- és
zöldhulladék-égetést, és ha igen,
milyen feltételekkel. A veszélyhelyzet megszüntetését követően
azonban nem, mivel a környezet
védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény azt
nem engedi meg.
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az avar és kerti hulladék nyílttéri
égetéséről szóló 7/2015 (III.26.)
önkormányzati rendeletében szabályozza az avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozó
szabályokat, amelyek a www.
nyirbogdany.hu honlapon megtekinthetők.
Legfőbb szabályok: az avar és
kerti hulladék nyílttéri égetése
március 1. és november 30 között,
hétfői, kedd, szerda, csütörtök,
pénteki, napokon 07.00 - 20.00
óráig megengedett.
Szombaton és vasárnap, valamint a munkaszüneti ünnepnapokon tilos az égetés!

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a helyi
rendelet nem ad felmentést!
Amennyiben észlelik, hogy a
település területén valaki a fenti
szabályoktól eltérően gyújt tüzet,
úgy kérem dokumentálják és
jelezzék írásban elektronikus úton
a Hivatal felé, csatolva a fénykép
vagy videó felvételeket és megnevezve a tüzet gyújtó személyt. Ha
nem állapítható meg a személy,
vagy a tűz, illetve a füst nagysága veszélyes-e a környezetben
lévőkre akkor a tűzoltóságot vagy
a rendőrséget értesítsék a 112-es
segélyhívó telefonszámon.
Az égetés során az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
előírásait is be kell tartani.
Ha jogszabály másként nem
rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel
összefüggésben és a belterületi,
valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során
keletkezett hulladék szabadtéri
égetése tilos.
A szabadban történő tűzgyújtás,
égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén,
vagy ha az égetést befejezték, azt
azonnal el kell oltani.

Az égetés csak úgy végezhető,
hogy az a környezetére tűz- és
robbanásveszélyt ne jelentsen.
Az égetés befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal
- meg kell szüntetni.
Ha azt jogszabály lehetővé
teszi, külterületen az ingatlan
tulajdonosa, használója legfeljebb
10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított
égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal
vagy helyrajzi számmal megadott
helyét a megkezdés előtt 5 nappal
az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez
írásban be kell jelenteni.
A szabadtéren keletkező tüzek
megelőzése érdekében a vasút és
a közút mindkét oldalán a szélső vasúti vágánytengelytől mérve
legalább 4,0 méter széles, a közút
szélétől mérve legalább 3 méter
széles védősávon belül tilos tüzet
gyújtani.
Kérjük a lakosságot, hogy a
fentiek betartásával gondoskodjanak az avar és a kerti hulladék
kezeléséről.
Dr. Mátyás B. Szabolcs, jegyző

Idén elmarad Ha a célforgalom indokolja
a népszám A
lálás is

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi
CI. törvény rendelkezései szerint Magyarország
területén 2021. május 1-jén 0 órakor fennálló
állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást
(a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani.
Az adatgyűjtés interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt
használó számlálóbiztosok közreműködésével
valósulna meg.
A jelenlegi járványhelyzetben az adatszolgáltatók és a számlálóbiztosok egészségének
védelme érdekében a kormány olyan döntést
hozott, hogy a népszámlálást későbbi időpontra
kell halasztani. A 45/2021. (II. 5.) Korm. rendelet szerint a népszámlálást 2022. október 1-jén 0
órakor fennálló állapot szerint kell végrehajtani.
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
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z elmúlt időszakban több mezőgazdasági vállalkozó is megkeresett annak a helyzetnek a megoldását
keresve, hogy a 4. sz. főút települést
érintő szakaszán a mezőgazdasági és lassú járművek a
kihelyezett közlekedési
táblák szerint nem
közlekedhetnek.

A 4. sz. főút egyéb
szakaszain a tiltó táblák a „Kivéve célforgalom” kiegészítéssel vannak ellátva.
Ennek az anomáliának szerettem volna
a végére járni, ezért
megkerestem a Magyar
Közút Nonprofit Zrt megyei
igazgatóságát, hogy adjanak
választ erre a kérdésre!
Az Igazgatóság SZSZB-701/2021. iktatószámú válasz levelében leírtak szerint, a

behajtást tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák
tilalma ellenére a mezőgazdasági vontató
vezetője behajthat az útra, ha a munkavégzés
helyének megközelítése érdekében ez elkerülhetetlen vagy egyéb útvonal választása 50%-ot meghaladó mértékű
útvonalhosszabbodást jelent,
amennyiben a behajtás a
személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat
lényegesen nem befolyásolja. (1/1975.
(II.5.)
KPM-BM
együttes
rendelet
14.§. 13.a bekezdése)
Kérem az érintetteket, hogy ennek megfelelően használják a főútvonalat szem előtt tartva a
saját és más közlekedők biztonságát!

A Lúla-mesék története

H

ol volt, hol nem volt, itt a
mi kis falunkban, ahol sok
kisgyerek és még több felnőtt
lakott, volt egyszer egy nyugdíjba vonuló óvó néni. Sokan
kérdezgették tőle, hogy mit
fog csinálni, biztosan unatkozni fog. Ő ezt a szót nem is
ismerte. De azt erősen megfogadta, hogyha „nem is volt
egy tökéletes kislány, még
lehet belőle egy tüneményes
vénasszony!”

– A korod csak akkor számít, ha
sajt vagy – mondogatta magában.
Egy szép téli napon, amint éppen
rollerezett, találkozott a polgármester úrral. Beszédbe elegyedtek, és
elhatározták, hogy Mikulás napjára
a gyerekeknek egy kis mesét is
hoz majd a „kedves, öreg Télapó”.
Mivel sajnos éppen pandémia idején jártak, az ajándék csakis interneten érkezhetett.
Felkeresték hát a könyvtárosukat,
aki mindenben a segítségükre sietett. A szót tett követte, megtörtént
a felvétel, s a facebookon sokan
meghallgathatták A didergő király
szívmelengető történetét.
– Legyen karácsonyi ajándék is!
– szőtték tovább a tervüket. Úgy is
lett. Az ünnepre A három fenyőfa

meséje is „beszökött” az otthonokba.
Telt, múlt az idő, jöttek a hétköznapok. Az óvó néni sokat gondolt
a kisgyerekeire, látta maga előtt a
rácsodálkozó arcokat, a tágra nyílt
szemeket, ahogyan hallgatják a
meséit, figyelik a kis bábokat, ismételgetik a szavakat, mondókákat.
Törte a fejét, mitévő legyen. Összetanakodott hát kedvenc könyvtárosával, egyezséget kötöttek, „kenye-

res pajtások” lettek. Egyikük készített bábokat, mesét memorizált, míg
a másik rögzítette, összevágta, animálta. Az otthonuk egy pici stúdió
lett, szabadidejükben elkészítettek
néhány kedves mesét, és nyitottak
egy YouTube csatornát, Lúla-mesék
címmel.
De hogy szavaimat egymásba
ne keverjem, előtte szétnéztek a
nagyvilágban – akarom mondani a
világhálón –, vagyis tudakozódtak
fűtől-fától, hogy milyen tartalommal jelentkezzenek, milyen értéket
közvetítsenek.
Sok volt a rajzfilm, még több az
egyhangúan felolvasott mese! Ám
ők tudták, hogy a mese csak akkor
fejti ki jótékony hatását, ha a felnőtt
fejből mondja, s a képeket is csak
úgy jeleníti meg, hogy a fantázia
mozgassa tovább.
– Hohó! Bábozzunk meséket,
egyszerűen, utánozhatóan, eljátszhatóan, segítőkészen!
Mert mesét hallgatni jó! – Elindultak hát Meseországba, amelynek kapuja sarkig ki van tárva.
Utána még egy kis barangolás
Játékországban, ahol a magyar
nyelv csodálatos ritmusával, melódiájával lehet játszadozni.
Szereplőink először azt hitték,
hogy hipp-hopp, pikk-pakk, hamar

készen lesznek. De nem úgy volt
ám! Egyszer a mesélőnek akadt
össze a nyelve, máskor árnyék
került a képbe, tik-takolt az óra, a
technika ördöge meg mindig ott
ólálkodott! Sok időt fordítottak a
feladatra, de kiállták a próbát!
Aztán ott volt még a mesék elnevezése. Keresték-kutatták, végül
csak rátaláltak: Lúla-mesék. Azt
kérdezitek, mit jelent? A Lúla a
Julianna név becézése, lágy hangzása, dallama tetszetős.
És halljatok csudát! Egyszer csak
híre ment a Lúla meséknek! Egy
nyírbogdányi kislány kívülről fújja
mindet! Ügyes!
Még Itáliában is megnézték, meghallgatták. Sőt, ami a legnagyobb
örömükre szolgált, a kisfiú anyukája e messzi országban emlékezett
a mesére óvodás korából, elkészítették a bábokat, és eljátszották a
mesét! Ez a csodálatos gyermekkor!
Budapesten egy kislány a buszmegállóban mondogatja a fülbemászó verses mesét! Végül célba értek
a mesék! Keressétek, nézzétek, hallgassátok!
Mert mesét hallgatni jó! Itt a
mese vége, annak, aki olvasta,
köszönet érte! Mert olvasni is jó!
A történetben említettek

polgármester: Lisovszki Tamás
mesélő, bábkészítő: Molnár Julianna
kép, vágó, animátor:
Szentpéteri Viktória

Kedves Nyírbogdányiak! Keressétek
a Youtubon, iratkozzatok fel!
Eddig megjelentek:
A kocogi kecskék
A szegény ember állatai
A répa
A nyulacska házikója
Visszajött a répa
Az egérkisasszony vőlegénye
Szomorú és vidám
A fecske meg a szalmaszál
Hogyan cseréltek lábat az állatok
Előkészületben:
A három nyúl
Cimbora, a madárijesztő
Hétszinvirág
Tervben vannak még nyári és őszi
mesék is.

Lisovszki Tamás
Polgármester

2021. 03. 16. 14:06:13

14 Bogdányi Hiradó

Bogdányi Hiradó

Önkormányzati hírek

Közéleti hírek

2021. március

M

2021. március

Polgárőr hírek

egtisztelő számunkra,
hogy ismételten felkérést, ezáltal lehetőséget
kaptunk az Önkormányzat
részéről arra, vonatkozóan,
hogy néhány gondolatot
megosszunk önökkel.
Sajnos a tavasz nem hozta meg
a várva várt járványügyi enyhítéseket, sőt még tovább tartanak a
korlátozó intézkedések.
Hogy mi vár ránk, mi lesz a
közeli és távoli jövőben nem tudjuk, azonban egy dologban biztosak vagyunk, mégpedig abban,
hogy a jelenlegi helyzetben sem
enyhülhet figyelmünk, és most
talán még nagyobb szükség van
egymásra mint ezidáig.
A mindennapjaink a korlátozó
intézkedések hatására már-már
monotonná válik, a napi rutin,
a bezártság a vírustól való félelem egyfajta eltávolodást hozhat
magával, azonban ezen egymástól való eltávolodás csupán fizikai
értelemben értendő! Itt vagyunk
egymásnak, számíthatunk egymásra!
Egyesületünk részéről továbbra

is minden erőnkkel azon vagyunk,
hogy szükség esetén együttműködjünk a társ szervekkel, az önkormányzattal, illetőleg mindenki
mással, aki a segítségünket kéri.
Az említett korlátozó intézkedések
miatt ahogyan sem az önkormányzatnak, sem az egyéb civil szervezeteknek nincs lehetősége olyan
rendezvények megszervezésére és
megtartására, ahol személyesen
lehet tartani a kapcsolatot az itt
élőkkel, így nekünk sincs lehetőségünk például bűnmegelőzési
előadások megszervezésére.

Azonban a hírekből szinte naponta hallhatjuk, hogy az
ország több pontján továbbra is
már csaknem „szakosodva” próbálnak meg a bűnözők bűncselekményeket elkövetni szerencsére egyre kevesebb sikerrel,
így egyesületünk is próbálja tájékoztatni a lakosságot az éppen
aktuálisan megjelenő bűncselekmények fajtáiról és elkövetési
módszereiről.
Szeretném kihangsúlyozni,
hogy folyamatos a kapcsolattartás
a rendőri szervekkel és Nyírbogdány bűnügyi szempontból egyáltalán nem fertőzött, de a „bajt”
jobb megelőzni, hiszen „az ördög
soha nem alszik”.
Emiatt az eddig megszokott járőrszolgálat ellátása mellett szórólapokon írásos formában igyekszünk mindenkinek információval
szolgálni, amely véleményünk
szerint hasznos lehet.
Amennyiben a pandémia időszaka véget ér terveink közt
szerepel a SZEM (SzomszédokEgymásért) mozgalom elindítása,
amely nem csak a saját és környezetünk biztonságát szolgálja,

hanem egyfajta társadalmi összefogással is szolgál.
Kérünk mindenkit a hatályos
intézkedések betartására és bízzunk benne, hogy együtt közös
erővel mihamarabb letudjuk győzni a napjainkat megkeserítő járványt!
Amennyiben még nem rendelkeztek adójuk 1%-val kérjük
támogasság működésünket.
Adószám: 18794281-1-15
Köszönjük!

int ismert előkészítés
alatt van a 2009. évtől
hatályos községi Településrendezési terv és helyi
építési szabályzat teljes körű
felülvizsgálata, amellyel most
közösen lehetőségünk van
arra, hogy a község jövőbeni elképzeléseit, feltételeit
összhangba hozzuk az érinett
ingatlanokra vonatkozó szabályok megváltoztatásával.
Ilyen változtatás vagy bővítés
lehet például: a helyi védelem
alá helyezhető ingatlanok
újbóli meghatározása is.
A 2009. évi helyi építési szabályzat és a 2017. évi Településképi
Nyírbogdány község településképének védelméről szóló rendelete
is felsorolja a helyi védettség alatt
álló ingatlanokat, azonban polgármesterként úgy ítéltem meg, hogy
nyilvánosan felhívást teszek közzé
további ingatlanok, épületek, természeti értékek helyi védelem alá
kerülésére.
A Felhívásom célja, hogy a lehető legszélesebb körben felmérje a
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településen lévő azon ingatlanokat,
amelyek jellegzetességüknél, településképi értéküknél fogva a Nyírbogdány település szempontjából
kiemelkedő, hagyomány őrzésére
méltó helyi építészeti örökségei
lehetnek.
A helyi védelem alá helyezést
bármely lakos, magánszemély vagy
jogi személy írásban a polgármesternél kezdeményezheti. Egy személy több ingatlanra vagy természeti értékekre szólóan is benyújthat
további javaslatokat.
A kezdeményezésnek tartalmaznia kell
egyedi épületek, építmények és
•
természeti értékek esetén:
• a védendő érték(ek) megnevezését,
szükség esetén körülhatárolását,
• a pontos hely megjelölését (utca,
házszám, helyrajzi szám, épület-,
illetve telekrész),
• a védendő érték rövid leírását,
dokumentálását (szakirodalom,
fotók),
• a kezdeményezés indokolását,
• a kezdeményező nevét, megneve
zését, címét.

A helyi védelem alá helyezéssel Nyírbogdány Község Önkormányzatának legfontosabb célja a
védett érték megóvása, fenntartása
az utókor számára, vagyis annak a
jogi eszközökkel történő biztosítása,
hogy a védelem tárgyát, az értéket képviselő örökséget ne lehessen
megszüntetni, elbontani vagy elépíteni, legalábbis kontroll nélkül.
A helyi védelem alá helyezéssel járó
jogosultságok, kötelezettségek:
• Ö nkormányzati
rendelettel
védetté nyilvánítás,
• Az Önkormányzat ingatlan nyilvántartásban a helyi védettség
tényét be kell jegyezni, amit a
tulajdoni lap I. része tartalmaz.
• az önkormányzat az ingatlanra 30x20cm fém táblát helyez
ki, amely a következő szöveget tartalmazza: „Nyírbogdány
Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete helyi védetté nyilvánította” „……. év”.
• Bontás tilalma – helyi védelem alatt álló építményt csak a
védettség megszüntetése után
lehet elbontani

Tájékoztató a „Húsvéti Utalvány”
osztás rendjéről
Ajándékutalvány
5000 Ft

Vavrek László
egyesület elnöke

T

ájékoztatjuk Nyírbogdány
Község lakosságát, hogy
2021. évben is kiosztásra
kerül a helyi háztartások
részére a Húsvéti Utalvány,
amelyet Nyírbogdány Község
Önkormányzata a korábbi
évekhez hasonlóan

„5000 Ft értékű Élelmiszer
Utalvány” formájában
biztosítja.

„Vannak-e helyi védelemre méltó természeti
és építészeti örökségeink?”

M
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• Magasabb mértékű építésügyi
bírság a nem védett építményekhez képest (az építmény
értékének 70%-a, az egyéb esetben 50%, ill.40%-hoz képest)
• Az engedélyhez kötött építési
munkák köre szélesebb, mint a
nem védett építmények esetén
• Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló
7/2006.(V.24.) TNM rendelet
hatálya nem terjed ki a helyi
védelem alatt álló építményre,
vagyis nem kell elvégezni az
épületek energetikai megfelelőségét igazoló számítást.
A helyi védelem alá helyezésre
szóló kezdeményezéseket a fentebb meghatározott tartalommal és
formában 2021. április 15. napjáig
van lehetősége bárkinek részemre benyújtani személyesen vagy
a onkormanyzat@nyirbogany.hu
email címre.
Javaslataikra, észrevételikre számítunk és előre is köszönjük!
Lisovszki Tamás
polgármester

A járványügyi fokozott helyzet miatt az utalványok kiosztása
hasonló lesz az elmúlt évek gyakorlatához, a lakosság részére házhoz
kerül kiosztásra, melynek óvintézkedésekre és a szervezés zökkenőmentessége érdekében kiemelten szeretnénk felhívni a lakosság
figyelmét az utalványok osztásának
rendjéről, a támogatásra való jogosultság megállapításának módjáról.
Az utalványok osztásának rendje Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális ellátásokról szóló 4/2015
(II.26.) önkormányzati rendelete
alapján történik, mely azt jelenti,
hogy 2020. december 31-én bejelentett állandó lakcímmel rendelkező helyi lakos ingatlanonként 1 fő
jogosult az utalvány átvételére.
Átvételhez szükséges dokumentumok:
– Érvényes személyi igazolvány,
lakcímkártya.
Abban az esetben, ha az adott
ingatlanon több család él és különkülön háztartást visznek, és azt igazolhatóvá teszik, hogy eltérő névre
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szóló közüzemi szolgáltatói szerződésekkel, számlákkal rendelkeznek,
úgy részükre ingatlanonként annyi
ajándék utalvány jár, ahány család
igazolni tudja a külön közüzemi
mérőórák meglétét.
Az utalvány osztása során nyilvántartás lesz az adott ingatlanra
bejelentett személyekről, amely
alapján az ingatlan előtt elsőként
megjelenő személy részére kerül
átadásra az utalvány.
Az utalvány kiosztásának rendje
a következő lesz:
– a kiosztást a Polgármesteri Hivatal
dolgozói és a helyi képviselők
által helyben történik lefertőtlenített gépjárműből,
– a gépjármű minden lakott ingatlan
előtt megáll (meghatározott időpont és körzet szerint)
– az ingatlanonként egy személy
(70 év alatti) lehetőleg az ingatlan tulajdonosa, saját felelőssége
szerinti védő öltözetben (kesztyű,
szájmaszk vagy kendővel eltakart
arccal) és saját íróeszközzel (tollal), lakcímkártyával igazolhatja
magát és veheti át az utalványt.
– kérünk mindenkit, hogy ha észleli az utcájukban az önkormányzat autóját, akkor felkészülve az
ingatlana előtt várja, hogy hozzá érkezzen az utalvány átadása,
annak érdekében hogy ne kelljen
az autóból kiszállni, illetve csengetni.
– amennyiben az érintett a helyszínen nem tartózkodik, úgy a
részére történő utalvány átadás
külön rend szerint történik:
titkarsag@nyirbogdany.hu, vagy a
06-42/532-423 telefonos elérhetőségen időpontot kell kérni a Hivatalban történő utalvány átvételre.

– a helyszínen nem áll módjában a kiosztásban közreműködő
személyeknek az előttük lévő
nyilvántartás adataitól eltérni
és az érintettekkel vitát folytatni, vita esetén a következő
munkanapokon 06-42/532-423
telefonos elérhetőségen lesz
lehetősége az adott kérdést tisztázni és megjelölt időpontban
az utalványt a Hivatalban (Kéki
u. 2.) átvenni.
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy az alábbi tervezett utca körzet
szerint figyeljék az önkormányzat
autóit:
2021. március 25 (csütörtök)
9.00 – 11.00 óra között
– Petőfi utca
– Szabadság utca
– Vasvári utca
– Új utca
2021. március 25 (csütörtök)
14.00 – 17.00 óra között
– Gyár utca
– Gyártelep utca
– Sport köz
– Óvoda utca
– Kéklő vasúti őrház
– Domb köz
– Ady Endre utca
– Ady köz
– Nyárfa utca
– Váci M. utca
– Vasút utca
– Állomás köz
2021. március 26 (péntek)
09.00 – 14.00 óra között
– Állami
– Zsák utca
– Kossuth utca
– Sényői utca

– Fő utca
– Rákóczi utca
– Honvéd utca
– Kölcsey F. utca
– Vörösmarty M. utca
– Alkotmány utca
– Kéki utca
– Királykert utca
– Poroshegy utca
– Kőrösi Cs. S. utca
– Dózsa utca
– Táncsics utca
Aki nem tud személyesen megjelenni a külső osztási helyszíneken, úgy a 06-42/532-423 telefonos elérhetőségen kérheti külön
időpontra, meghatalmazással saját
utalványának átvételét (a meghatalmazás bevonásra kerül) vagy
más munkanapokon a Polgármesteri Hivatalban azt áttudja venni.
Akik nem tudják a fenti időpontban átvenni a háztartásukat megillető utalványt, ők 2021. március
29. (hétfőtől) – 2021. április 16-ig
(péntekig) hivatali ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
„A” épület kisablakában fogják
tudni utólag átvenni, megkapni a
fenti feltételek igazolása után.
Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az átadásra kerülő
boríték 10 db 500 Ft-os címletű „Edenred” élelmiszer vásárlási
utalványokat fog tartalmazni, mely
az átvétel során leellenőrizhető,
de az aláírást követően, „pénztártól való távozás után” reklamációt
nem áll módunkban elfogadni.
Kérjük megértésüket, és bízunk
együttműködésükben!
Lisovszki Tamás
Nyírbogdány Község Polgármestere

IMPRESSZUM:
A lapot kiadja: Nyírbogdány Község Önkormányzata; 4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2.;
Telefon: +36 42 532 423; e-mail: onkormanyzat@nyirbogdany.hu További információ: www.nyirbogdany.hu
Nyomtatás: Tóth Imre nyomdája, Nyírtelek
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Változások a helyi adókban

Gépjárműadó – idén már a
NAV az illetékes hatóság
A NAV már kézbesítette a gépjárműadó befizetésekről szóló
értesítéseket, mivel 2021. évtől a
belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat
már nem a Polgármesteri Hivatal
végzi, ezért a 2021. évi befizetésekkel kapcsolatos ügyintézés sem
hivatalunkban történik. Kérjük
megszokásból ne utaljanak, illetve fizessenek be 2021. évi gépjárműadót, mivel annak a NAV
részére történő továbbítására
nincs lehetőség!
A NAV postai úton, illetve ügyfél/cégkapun keresztül minden
érintettnek értesítőt küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési
határidőkről és az új gépjárműadóbevételi számláról. A gépjárműadó
első részletét 2021. április 15-éig,
a második részletet 2021. szep
tember 15-éig kell befizetni.
A 2020. december 31-éig keletkezett gépjárműadó hátralékot
továbbra is az Önkormányzat
számlájára kell megfizetni, amiről a fizetési értesítők hamarosan
kiküldésre kerülnek.

Iparűzési adó
A koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 2021.
évben végződő adóévben a mikro-, kis- és középvállalkozások
(KKV) esetén a helyi iparűzési
adó mértéke 1%.

BH_202103_ff.indd 4

A KKV adóalany 2021. február
25-ig kérelmezhette a 2021. évi
iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettsége 50%-os csökkentését.
Fontos megjegyezni, hogy a 2021.
február 25-ig esedékes elektronikus nyilatkozattétel kötelezettsége
csak az 50%-os, mérsékelt adóelőleg-fizetéshez szükséges, az 1%-os
HIPA mérték alkalmazásához nem.
Az alacsonyabb adómérték tehát
automatikusan érvényesíthető az
arra jogosultak számára a 2021.
évről szóló, 2022-ben esedékes
bevalláskor.
2021. január 1-től az adózó a
helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az
állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.
Az e-önkormányzat portál helyi
iparűzési adó űrlapjai központilag
visszavonásra kerülnek.

mazó bevételük az adott adóévben a 600.000 forintot, 2021.
évtől az éves minimálbér 50%-át
meghaladja.
Az ehhez szükséges adatokat a
NAV-tól már megkértük 5 évre
visszamenőleg. Az adatok feldolgozása és az érintettek felszólítása
még tavasszal várható.

Elektronikus ügyintézés
Személyes megjelenés nélkül
egyszerűbb, gyorsabb és koronavírus járvány helyzetben biztonságosabb az önkormányzati helyi
adóügyek intézése.
A gazdálkodó szervezeteknek és
az egyéni vállalkozóknak kötelező az elektronikus ügyintézés, a
magánszemélyek pedig szabadon
dönthetnek, hogy élnek-e az elektronikus ügyintézés lehetőségével.
Elektronikus úton Nyírbogdány
Község Önkormányzati Adóhatóságánál:
• személyes megjelenés, postai
sorban állás nélkül küldhetik
be kérelmeiket, bevallásaikat,
adatbejelentéseiket,
• ellenőrizhetik egész évben
a nap 24 órájában adószámla kivonatukat, feldolgozott
bevallásaikat, adatbejelentéseiket megtekinthetik és
• ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetéket.

Adószámla értesítők,
befizetések teljesítése
Önkormányzati adóhatóságunk
a gazdálkodók, egyéni vállalkozók elektronikus tárhelyére már
megküldte az Adószámla Fizetési
Értesítőket.
A magánszemélyek számára
májusban kerülnek kézbesítésre a
fizetési értesítők és a csekkek a
2020. december 31-éig keletkezett
gépjárműadó hátralékról, valamint
a pótlék és bírságtartozásról.
Az E-önkormányzati portál
minden adózó számára elérhető,
itt a nap 24 órájában és a hét minden napján megvalósulhat a helyi
adófizetési kötelezettségek online
lekérdezése és online bankkártyás
fizetése. A portálra (https://ohp-20.
asp.lgov.hu/nyitolap) belépve az
ügyfél/adózó, vagy meghatalmazottja az önkormányzatunkhoz
tartozó adó-, díj- és illetékfizetési
kötelezettségét elektronikus úton
teljesítheti.

Őstermelők ellenőrzése
A 2021-es év egyik nagy feladatai közé tartozik a településünkön
őstermelői tevékenységet végző
magánszemélyek iparűzési adó
bevallásainak felülvizsgálata.
A vállalkozói körbe beletartoznak azok a magánszemélyek is,
akik a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelők, feltéve, hogy
őstermelői tevékenységéből szár-
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Civil hírek

Közéleti hírek

Talajterhelési díj
A Nyírségvíz Zrt.-től kapott
adatszolgáltatás alapján a 2020.
évi vízfogyasztásról benyújtandó
talajterhelési díjról szóló bevallási csomagok kiküldésre kerültek
azon fogyasztók részére, akik a
rendelkezésre álló közcsatornára
nem kötöttek rá. A talajterhelési
díjbevallás benyújtásának határideje: 2021. március 31.
Önkormányzatunk a talajterhelési díjjal kapcsolatos rendeletében
fizetési mentességeket és kedvezményeket állapított meg, amit a
bevallás kitöltésekor érvényesíthet
az arra jogosult.
A talajterhelési díj mértéke 1800
Ft/m3, ami a szennyvízdíj többszöröse. Amennyiben mentesülni
akar a nagyösszegű talajterhelési
díj fizetés alól, akkor mihamarabb
intézkedjen a közcsatornára történő rákötésről.
A közcsatornára való rákötés
műszaki megvalósításához információt kérhet a Nyírségvíz Zrt.
– Szennyvíz Műszaki Irodáján
(42/523-600).
Köszönjük, hogy az adókötelezettségeinek pontos teljesítésével,
valamint befizetett adójával hozzájárul Nyírbogdány Község fejlődéséhez!
Amennyiben az adófizetéssel
kapcsolatban bármilyen kérdése
van, munkatársunk ügyfélfogadási
időben készséggel áll rendelkezésére a hivatal adóirodájában vagy
a 42/532-423-as telefonszámon
(102-es mellék).
Tömöri Enikő
adóügyintéző

A

Ebösszeírás 2021

z állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.)
42/B. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség
alapján Nyírbogdány Község Önkormányzata az
ebrendészeti feladatai ellátása érdekében Nyírbogdány közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából indított ebösszeírást
folytat 2021. április 1. és 2021. június 30. napja
között.

Tisztelt Ebtulajdonosok
és Ebtartók!
Az ebösszeírás során az
ebtartóknak ebenként az Ávtv.ben meghatározott adattartalmú
adatlapot kell kitölteniük és azt
az önkormányzat részére eljuttatniuk. Amennyiben Nyírbogdány közigazgatási területén
nem tart ebet, az adatlapot nem
kell kitölteni.
A települési önkormányzatok – ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel - 2012. évtől háromévente legalább egy alkalommal
ebösszeírást kötelesek végezni,
amely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre
és tulajdonosára vonatkozó adatokról. Az eb tulajdonosának
(tartójának) az adatszolgáltatás
kötelező. Aki adatszolgáltatási
kötelezettségének nem tesz eleget, ebenként az állatvédelmi
bírságról szóló 244/1998. (XII.
31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000–90.000 Ft-ig
terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók
figyelmét, hogy a kedvtelésből
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.
26.) Korm. rendelet 17/B. § (10)
bekezdése értelmében 2013.
január 1. napjától 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus
transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a
jogszabályban meghatározott
kötelezettségüknek még nem
tettek eleget, azt kérem, haladéktalanul pótolják.
Az eb tulajdonosa/tartója a
továbbiakban is köteles bejelenteni:
• új eb beszerzését,
• a korábban bejelentett adatok
ban bekövetkezett változást (az
eb tartási helyének megváltoz
tatását, az eb elajándékozását,
elpusztulását, illetve bármely –
korábban bejelentett – adatok
ban bekövetkezett változást).
Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 5.000
– 100.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A bejelentő lap tartalmi eleme:
• Új eb tartása bejelenthető
az erre rendszeresített adat
lapon.
•
Az adatváltozás bejelentési
kötelezettség formai kötöttség
nélkül teljesíthető, az azo
nosításhoz szükséges adatok
megadásával, de teljesíthe
tő az Adatlap kitöltésével is.
Ebben az esetben az azono
sítás céljából ki kell tölteni
az eb tulajdonosára/tartójára
vonatkozó adatokat, az eb faj
táját, nemét, színét, valamint
a transzponder (chip) sorszá
mát. A fentieken túl már csak
a megváltozott adatokat kell
feltüntetni
Az eljárás illetéke: illetékmentes

A bejelentő lap benyújtásának
módja:
Az ebösszeíró adatlap, mint az
újság egyik oldala rendelkezésre
áll minden ingatlan tulajdonos
részére, amelyet kitöltve 2021.
június 30-ig kell visszaküldeni:
• személyesen a Polgármeste
ri Hivatal mellett elhelyezett
postaládában a hivatal nyit
va tartási idejében,
•
postai úton a Polgármes
teri Hivatal Nyírbogdány,
4511 Nyírbogdány, Kéki u.
2. szám alatti címre,
•
elektronikus úton (aláír
va, szkennelt formában) a
titkarsag@nyirbogdany.hu
e-mail címre.
ha nem áll rendelkezésre
•
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digitalizáló technikai eszköz
(szkennel) az elektronikus
visszaküldésre, akkor fény
képezze le az adatlapot a
mobil telefonjával és képként
küldje meg a Hivatal részére
email-en, vagy Messenge
ren a Nyírbogdány Község
Önkormányzat facebook
oldalán privát üzenetként.
Ha valakinek szüksége van
további adatlapokra, az beszerezhető a Polgármesteri Hivatal
ügyfélablakán keresztül (Kéki u.
2.), valamint letölthető a www.
nyirbogdany.hu honlapról.
Elektronikus ügyintézés:
• Magánszemélyek számára is
lehetőség van elektronikus
ügyintézésre, gazdálkodó
szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára
kötelező!
Elektronikus elérhetőség:
Hivatal teljes neve:
Nyírbogdány Polgármesteri
Hivatal
KRID: 155042346
Hivatal rövid neve: NYBGNY
A bejelentésre nyitva álló
határidő:
• Az ebösszeíró adatlapokat
2021. június 30-áig kell vis�szaküldeni!
• Új eb szerzése, illetve adatváltozás esetén: 8 nap.
Együttműködésüket köszönjük!
Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

Népszerűsítse termékeit a piac fényújságán
Az elmúlt év decemberében, a
helyi piaccsarnok belső homlokzatára egy 2x3 méteres ledfal, egy
ún. fényújság került felhelyezésre, amelynek célja a legfrissebb
önkormányzati tájékoztatás-nyújtás mellett, a helyi és a környékbeli kereskedők, vállalkozók és
magánszemélyek termékeinek és
szolgáltatásainak a megjelentetése
is.
A Piacon nemcsak helyi, de környékbeli városokból, községekből
érkező vásárlók is jelentős számban megfordulnak, ezért a ledfalon

bemutatott közlemények nemcsak
a helyiekhez juthatnak el, hanem a
szomszédos települések lakói felé is.
A helyiek érdekeit szem előtt
tartva, elsőként az újságunkon
keresztül, a cikkre hivatkozva
van lehetőségük a nyírbogdányi
cégeknek, vállalkozóknak, gazdálkodóknak és a lakosságnak, majd
a környékbeli érdeklődőknek
maximum egy perces videó elkészítésére, vagy akciózott termékekről készült fotók elhelyezésére,
amely a piac nyitvatartási idejében
többször megjelenik a tájékoztató

felületen. Ennek tartalma igény
szerint akár hetente is változtatható, ezzel lehetőséget nyújtva a piacon megforduló árusok és vásárlók
naprakész tájékoztatására.
Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, és szeretné
igénybe venni ezt a nem mindennapi szolgáltatást, bővebb
információért keresse Molnárné
Jakab Editet a piac nyitvatartási idejében, a 06-30/539-76-78as telefonszámon, vagy a piac@
nyirbogdany.hu e-mail címen.
Molnárné Jakab Edit
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Költségvetési, vállalkozási
maradvány igénybevétele:

808.781.391 Ft
Finanszírozási bevételek:  0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó
származékos ügyletek bevételei:

0 Ft

"

A 2021. évi költségvetési
kiadások tervezett előirányzata
984.924.309 Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek
kiadásai 3.980.791 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 988.905.100
Ft kiadással számoltunk.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat
szerint 19 fő, az elmúlt évi 18
főhöz képest. A közfoglalkoztatás
keretében történő foglalkoztatás
esetében 20 fővel számoltunk.
A köztisztviselői illetményalap
50.245 Ft, mértéke nem változott
az előző évekhez képest. A minimálbér 161.000 Ft-ról 167.400
Ft-ra, a garantált bérminimum
210.600 Ft-ról 219.000 Ft-ra
növekedett.

A költségvetési rendeletben
szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások:

103.034.400 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó:

15.136.300 Ft
Dologi kiadások:  68.656.242 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:

16.776.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:

9.262.400 Ft
Beruházások: 
625.426.371 Ft
Felújítások: 
128.937.800 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:

0 Ft
Finanszírozási kiadások:

3.980.791 Ft
Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének előirányzatainak meghatározása során a lakosságot érintő
döntésekről, az alábbiak szerint
határozott:
1./ Az elmúlt éveknek megfelelőn
2021. évben is lesz Húsvé
ti, Iskolakezdési, Karácsonyi
támogatások a megszokott for

mában, öszesen: 10.642.000.
Ft értékben.
2./ 
Az Önkormányzat szociális
támogatására a 2021.évben
20.966.000 Ft határozott elő.
3./ 
A civil és az egyéb
államháztatáson kívüli szerve
zetek, személyek támogatására
un. „Civil Alap” felosztható
kerete 2 millió forint.
4./ Az első lakáshoz jutók támo
gatására 1 millió forint keretet
határoz meg.
5./ 2021. évben újra ösztöndíj
szerű támogatást kaphatnak a
felsőfokú tanulmányokat végző
tanulók, a BURSA HUNGA
RICA támogatásra összesen
500.000 Ft került meghatáro
zásra.
6./ Az önkormányzat bizakodó,
hogy idén lehet majd rendez
vényeket tartani, amelyekre a
2021. évi kulturális programok
szervezésére 9.000.000 Ft-ot
határozott meg.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A.§-a a középtávú tervezés
keretein belül előírja a Stabilitási

törvény 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az
önkormányzatoknak az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.)
Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek,
valamint a Stabilitási törvény 3.§
(1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét határozatban
kell megállapítani, valamint az
adósságot keletkeztető kötelezettség vállalás idei összege 0 Ft
2021. évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadásáig átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
nem készült. Így az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 25. (3) bekezdés alapján
az előirányzatok felhasználása
időarányosan történt, a teljesített
kiadások és beszedett bevételek a
költségvetésben tervezésre kerültek.
Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

Tájékoztató a 2021. évi költségvetésben
megnevezett önkormányzati fejlesztésekről

"

"
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2021. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 4. 2021. (II.
19.) számú önkormányzati rendelet, határozza
meg azokat a fejlesztéseket, amelyek az idei
évben megvalósításra
várnak.
Ezek, az un. elsőbbséget
élvező felújítások és beruházások, amelyek valamiféle
támogatással rendelkeznek
és nem kell az önkormányzatnak teljes egészében lefinanszíroznia, a következőek:
– G yártelepi
Közösségi
Ház u. Faház felújítása:
7.000.000 Ft Leader támo
gatásból
– a Dózsa György utca járda
építés: 4.999.996 Ft anyag
költség a „Magyar Falu
2020. Program” keretében
támogatásból
–
A régi iskolaépület ingat
lanának tulajdonszerzése
és elbontása a „Magyar

Falu 2020. Program” kere
tében elnyert 4.999.990
Ft, a projekt önerő része
4.208.000 Ft
– Polgármesteri Hivatal fel
újítása: 48.436.749 Ft a
„Magyar Falu 2019. Prog
ram” keretében
– Temetői
infrastruktúra
( Gyártelepi temető hát
só parkoló felújítása) fej
lesztése: 5.000.000 Ft a
„Magyar Falu 2020. Prog
ram” keretében
– Közterület karbantartását
szolgáló eszközbeszerzésre
elnyert 9.116.129 Ft- ból
fennmaradó: 3.524.556
Ft a „Magyar Falu 2020.
Program” keretében
Az önkormányzat vezetése
határozott abban a kérdésben, hogy bizonyos fejlesztéseket, felújításokat 2021.
évben akkor is megvalósít,
ha azokat saját forrásból,
költségvetésének
terhére
100%-ban kell megfinan-

szíroznia. Ezek a fejlesztések nem várhatnak még egy
évet egy esetleges pályázati
támogatásra, hanem a helyzet
halaszthatatlanságára elsőbbséget élveznek.
a) Petőfi utca felújítás:

30.000.000 Ft
b) Új utca járda építés:

5.000.000 Ft
c) Iskola melletti parkoló
kialakítása: 10.500.000 Ft
d) Kéki utca és Dózsa
György utca csapadékel
vezető hálózat felújítása:

9.000.000 Ft
e) Gyártelepi játszótér, járda
felújítása, kiépítése

1.500.000 Ft
f) Művelődési ház mögött
park átépítése, felújítása:

10.000.000 Ft
g) Családsegítő szolgálat,
védőnői szolgálat épü
letrészének homlokzati,
nyílászárók felújítása,
10.500.000 Ft
cseréje:
h) un. Gesz udvaron
lévő épület elbontása:


2.000.000 Ft
i) Gesz udvaron 2 állásos
fedett gépbeálló épületrész
kialakítása:  2.000.000 Ft
Nyírbogdány
Község
Önkormányzata 2021. költségvetési évben, már korábban elnyert pályázatok
pénzügyi terhére összesen
671.291.320 Ft értékű beruházásokat, bővítéseket valamint felújításokat kíván megvalósítani.
Azonban nem minden korszerűsítő beruházásra és felújításra írnak ki pályázatot,
amelyre a település fejlődése
érdekében szükség lenne, ezt
az Önkormányzat előtérbe
helyezi és saját bevétele terhére kívánja megvalósítani a
korábbi évekhez hasonlóan
2021- ben is 80.500.000 Ft
értékben.
Lisovszki Tamás
polgármester

2021. 03. 16. 14:06:11

Önkormányzati hírek
4 Bogdányi Hiradó
Tájékoztató Nyírbogdány község önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Bogdányi Hiradó

Civil hírek

2021. március

A

Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény (
a továbbiakban: Mötv) 143.§
(4) bekezdésében és államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a
költségvetési rendeletben
állapítja meg.
A veszélyhelyzet miatt, mivel
a képviselő-testület nem ülésezhet, ezért a költségvetés elfogadása a polgármester feladata volt.
Természetesen a polgármester
úr mielőtt a döntését meghozta,
minden képviselő részére elektronikusan 5 napos véleményezési
határidővel megküldte a költségvetés tervezetét.
A költségvetés véleményezésekor a képviselő-testület részére
tájékoztatásul szöveges indoklással együtt bemutatásra került a
helyi önkormányzat költségvetési
mérlege közgazdasági tagolásban,
a többéves kihatással járó döntések számszerűsége évenkénti bontásban és összesítve, valamint a
közvetett támogatásokat. A bevételeket és a kiadásokat kiemelt
előirányzatok, kötelező és önként
vállalt feladatok szerinti bontásban és működési és felhalmozási
cél szerint is részletezni kellett. A
helyi önkormányzat költségvetési
kiadásai között kellett megtervezni a helyi önkormányzat nevében
végzett beruházások, felújítások
kiadásait beruházásonként, felújításonként,- a helyi önkormányzat
által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság
jellegű ellátásokat, az általános és
céltartalékot, és elkülönítetten az
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek kiadásait,
valamint a helyi önkormányzat
ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kellett továbbá megtervezni a helyi
önkormányzat bevételeit – így
különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok
általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi
költségvetésből származó egyéb
költségvetési támogatásokat elkülönítetten az európai uniós
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forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit.
A véleményezést követően
2021. február 19-án került elfogadásra a 4.2021. (II.19.) számú
önkormányzati rendelet, a község
2021. évi önkormányzati költségvetéséről. Az elfogadott rendelet
szerint Nyírbogdány Községnek
2021. évi költségvetésének mérleg főösszege 988.905.100 forint,
amely hiányt nem tartalmaz.
Gazdálkodásunk
pénzügyi
kereteit döntően a feladatfinanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi
adóbevételek nagysága határozzák meg.
Adóbevételeinket az előző év
teljesítési adatai alapján tervezzük. Az iparűzési adó teljes egészében az önkormányzatok saját
bevétele marad, és helyben járul
hozzá a feladatokhoz, azonban ez
a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a helyi iparűzési adó
mértéke 1%. Az adómérték változásával az önkormányzat által
beszedésre kerülő helyi iparűzési
adója a 2020. évben elfogadott
100 millió Ft-t helyett, a 2021.
évi költségvetésben 60 millió Ft
került betervezésre, amely 40 millió Ft bevétel kiesést jelent Nyírbogdány Község Önkormányzatának.
Az elmúlt 2020. évben, a
helyi vállalkozások bevételeinek
növekedése és a fizetendő adói
miatt, a település helyi iparűzési adóerőképessége 7.159.491
Ft-tal, azaz 111%-kal emelkedett az előző évhez képest, így
az 1 lakosra jutó iparűzési adó
meghaladja a 24.000 Ft-ot, ennek
következtében az önkormányzat
a szociális feladatok finanszírozásában egy kategóriával feljebb
ugrott, amelynek eredményeképpen a 2021. évre 2.106.000 Ft-tal
kevesebb szociális normatívában
részesül a település.
Az iparűzési adóerő képesség
növekedésével Nyírbogdány Község Önkormányzatának az előző évektől eltérően az állam felé
2021. évben szolidaritási hozzájárulást is fizetnie kell, amelynek
összege 6.621.400 Ft.
A befizetett és a beszedett gépjárműadó megosztása a korábbi
években 60%-ban az államot és
40%-ban az önkormányzatot illet-

te. A bevétel megosztás szabályaiban először 2020. év közben
a koronavírus elleni védekezésre
hivatkozással változás következett be, amikor is az önkormányzatot megillető 40% gépjárműadó bevételt is át kellett utalni
az államnak. 2021. évben pedig
már az önkormányzatokat nem
illeti meg a tárgyévi gépjárműadó, hanem teljes egészében, azaz
100%-ban az állam központi költségvetéshez kerül. Ezzel együtt
2021. január 1-étől a gépjárműadózással kapcsolatos feladatokat
is elvették az önkormányzatoktól
és az állami adóhatóságnak, a
NAV-nak adták.
Ebből kifolyóan az előzőévhez hasonlóan már nem tudott
8,2 millió forint bevétellel sem
tervezni a 2021. évi költségvetése az önkormányzatnak, amely
tovább csökkentette a bevételeink
összegét.

2021. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem
tér el a 2020-ban alkalmazott feladatalapú finanszírozástól, mely
négy fő területre összpontosít:
az általános működtetés, a szociális és gyermekjóléti, rászoruló
gyermekek szünidei étkeztetése
valamint a kulturális feladatok
támogatása.
Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek
szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata,
mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással,
amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról
és formájáról. Az új támogatási
rendszerben senki sem maradhat
ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő
forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési
forráshoz jutnak. Az állam és az
önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási
kormányhivatali hatáskörben, az
önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2021-ben is jelentős célkitűzés
a segélyezettek újbóli integrálása
a munka világába.
A 2021. évre megfogalmazott
költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és bizton
ságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó felada
tok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támo
gatása.
4. Az elindított beruházások meg
valósítása, a forrás biztosítása.
5. Pályázatok figyelése, kapcsoló
dás az aktuális pályázatokhoz,
a pályázatok önrészének meg
teremtése.
A 2021. évi költségvetési
bevételek tervezett előirányzata
180.123.709 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből
származó bevétel 808.781.391
Ft-tal egészít ki, így összesen
988.905.100 Ft forrás fog rendelkezésre állni. A 2021-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az
általános működéshez és ágazati
feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a
kötelezően ellátandó feladatokra
fordítható.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk,
mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső
forrásokkal való bővítése.
Az önkormányzat a kötelező
feladatok körében színvonalas
közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.
Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2021-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi
helyzetben lévők számára.
A költségvetési rendeletben
szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési
támogatásai: 
99.519.900 Ft
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről:

14.255.200 Ft
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről:  0 Ft
Közhatalmi bevételek:

61.000.000 Ft
Működési bevételek:  5.253.609
Ft
Felhalmozási bevételek: 
0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: 
95.000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 
0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 
0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei:

0 Ft
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Az egyesületi élet a vírushelyzet alatt sem állhat meg

S

ajnos a kialakult szomorú
országos vírus helyzet
miatt az Egyesület csak hel�lyel közzel tudott működni.
Kapcsolatot az Interneten és
telefonon keresztül tartottuk
és tartjuk ebben az időszakban. Ehhez a helyzethez
alkalmazkodva, 2020-ban
amikor csak lehetett kihasználva minden lehetőséget a
következő programokat valósítottuk meg:

JANUÁR HÓNAPBAN megtartottuk a 2019. év lezárásának
közgyűlését, Új Vezetőséget választottunk.
Kovács István alelnök, Nagyné
Szabó Katalin gazdasági vezető személyében.
Csipetkét, kötött tésztát készítettünk. SION pótszilveszterén voltunk, kultúra napjára emlékeztünk.
Sajnos ebben a hónapban 2 temetésen is részt vettünk.
FEBRUÁR HÓNAPBAN egy
fergeteges farsangi délutánt tartottunk saját részünkre. Őszikéknél
voltunk vendégségben. Újra két
temetésre kellett mennünk. Egészségnap keretében termékbemutatót
tartott Gerliczki Éva és Petrényi
Mária. Kótajban a kistérségi farsangon 3 fő vett részt.
MÁRCIUS HÓNAPBAN a Községi Nőnapon voltunk, ami felejthetetlen számunkra.

Legyél
Te is
honvéd
altiszt!

További
információ:
www.mhaa.hu

2020. MÁRCIUS 15-TŐL
„MARADJ OTTHON” a veszélyhelyzet korlátozásai miatt szünet.
Május hónapban egy kis udvartakarítás, 18-tól kicsit nehezen de már
próbáltuk a régi énjüket visszahozni. Ez hellyel-közzel sikerült.

JÚNIUS HÓNAPBAN Megemlékezés a SION-ban Trianon 100.
évfordulójára. Egy kicsit takarítottuk a klubhelyiséget, kívül belül,
közben egy csülök pörkölt készült.
A szünet miatt elmaradt eseményeket nem tudtuk megtartani, ezért
összefoglaltuk és egy egész délután
emlékeztünk az elmaradt Nőnap,
Anyáknapja, Apáknapja, Húsvétra
stb. és közben a lányok egy kis rántott csirkeszárnnyal kedveskedtek.
6 új taggal bővült az Egyesületünk.
JÚLIUS HÓNAPBAN Igyekeztünk a nálunk minden évben
megtartott „SZERETET NAPOT”
megszervezni, úgy ahogyan a vírus
helyzet megengedte.
Külön-külön időpontban meg-

hívtuk Nyíregyháza, Kisvárda, Tornyospálca, Őszikék, Kótaj Klub tagjait. 6-10 -15 fővel. Töltöttkáposzta,
szalonnasütés szabadtéri beszélgetések keretében. Zene nélkül.
Mindenkinek az volt a véleménye, hogy sokkal jobb volt, mint
a zajos „SZERETET NAP” mert
tudtunk egymás életéről hosszan
beszélgetni. Kisvárdán voltunk vendégségben.
Sajnos már az Önkormányzat
Vezetőit, Tiszteletes Asszonyt és a
Támogatóinkat nem tudtuk meghívni mert újra korlátozás lett. Karácsonyra terveztem, de sajnos erre
már nem volt lehetőség. Bízom benne, hogy ebben az évben szeretettel
pótolhatjuk.

AUGUSZTUS HÓNAPBAN Az
egész klubtagság egy Ökumenikus
Isten Tiszteleten, és kenyérszentelésen vett részt. A Nyíregyháza Erdei
Tornapályán rendezett Sz-Sz-Bmegyei találkozón is részt vettünk.
Nyíregyházán a Falumúzeumban
egy nagy szabású „Együtt a Csalá-

dért Kulturális Egyesület” „Íz Feszt”
néven szervezett Gulyásfőző versenyén vettünk részt, amire nagyon
büszkék voltunk. 8 csapatból II.
helyezést értük el. Megtartottuk a
születés- és névnapokat. Nagyon
kellemes délutánt töltöttünk együtt.
Utána újra szünet! A Vezetőség úgy
döntött hogy Karácsonyra egy kis
meglepetést szerzünk az Egyesületi tagoknak, ez sikerült. Nagyon
boldogok voltunk, látván a meghatódott arcokat. Egy kis karácsonyi
csomagot vittünk mindenkinek a
saját lakására Kovács István alelnökkel.
2021. év nagyon szomorúan kezdődött újra 3 temetés. Ilyenkor nincs
szünet, aki teheti mindenki ott van.
2021. NŐNAP alkalmából újra
egy kis meglepetést szereztünk
klubtagjainknak, Egy cserép virággal köszöntöttünk minden Nő klubtagunkat, amit meg is örökítettem. A
hideg eső ellenére is nagyon megérte a fáradozás, mert soha vissza nem
térő meglepődött arcokat láttunk,
és hálás visszajelzéseket. Ezzel
vége a mostani tevékenységünknek. Köszönöm az Önkormányzat
Vezetőinek, hogy megoszthatom a
község lakóival a BÉKE Nyugdíjas Egyesület életét. Külön hála és
köszönet a Bogdány Petrol Vezetőinek az anyagi támogatásért, hogy
ezeket a programokat meg tudtuk
valósítani.
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! Kitartás!
Székely Gáborné (Erzsó)

A Magyar Honvédségben 2019-től egy tanfolyamrendszerű altisztképzés vette kezdetét „Acélkocka” Altisztképzési Rendszer néven. A programra minden nagykorú, büntetlen előéletű, érettségivel rendelkező személy jelentkezhet, ehhez személyes okmányokra és iskolai végzettséget igazoló bizonyítványokra van szükség.
Az egyéves, tanfolyamrendszerű képzés feltétele az egészségügyi, mentális és fizikai alkalmasság. A program 5 hetes katonai alapkiképzésből, 18 hetes
altiszti alaptanfolyamból, valamint egy 20-24 hetes szakmai felkészítésből
áll. Mindenki az érdeklődésének, képzettségének, illetve készségeinek megfelelő szakirány ismereteit
sajátíthatja el, és ennek
megfelelő beosztást láthat el hivatásos altisztként a Magyar Honvédségnél.
A program már a
tanulmányok alatt is havi jövedelmet kínál, melynek mértéke az érettségivel rendelkező
közkatona illetménye (nettó 199 ezer Ft). Emellett térítésmentes
elhelyezést,
étkezést, illetve ruházati ellátást biztosít a honvédség. Az
alapkiképzés 2021 augusztusában indul Szentendrén, az MH Altiszti
Akadémián. Jelentkezni április végéig lehet a nyíregyházi toborzóirodáb a n , amely a Dózsa György út 29. szám alatt található.

Érdeklődni a 06(42)501-030-as
számon vagy a
szabolcs.toborzo@mil.hu
e-mail címen lehet.
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Lomtalanítási tájékoztató

z Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szabolcs- Szatmár- Bereg megye területén
a lomtalanítást 2020. évtől
házhoz menő lomtalanítás
keretében végzi el.

A házhoz menő lomtalanítást az
ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal,
a felkínált időpontokból választva
veheti igénybe.
Lomtalanításra történő bejelentkezés időszaka: 2021. február 01.
– 2021. március 31.
A szolgáltatást kizárólag a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő, közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett természetes személy
ingatlanhasználó, valamint a társasház és a lakásszövetkezet veheti
igénybe. A jogosultság feltételeinek meglétét az ÉAK Nonprofit
Kft. munkatársai az igénylés során
ellenőrzik.

Lomtalanítási időpontot a
naptárban – lila színnel – jelölt
lomtalanításra való bejelentkezés időszakában, legalább egy
héttel az Ön által kiválasztott
időpont előtt igényelhet az alábbi
elérhetőségek egyikén:
ÉAK Nonprofit Kft. honlapján:
•
www.eakhulladek.hu/ugyfelszol
galat/telepulesek menüpont alatt
a vevőkód megadását követően a
településnél megjelölt időpontok
ra regisztrálva
lomtalanitas@
• e -mailben:
eakhulladek.hu címen
• telefonon az ÉAK Nonprofit Kft.
lomtalanítás bejelentő telefonos
ügyfélvonalán +36 42/508 369/
3 menüpont
A hulladékok kizárólag az
ingatlan telekhatárán belül (kapun
belül) helyezhetők el, közterületre
hulladék nem kerülhet. A hulladékokat a kapu közelében célszerű
elhelyezni a könnyebb kihordás
érdekében. A lomhulladékot az
ingatlanhasználónak vagy meg-

hatalmazottjának kell átadnia. A
lomtalanítás nagydarabos hulladékokra vonatkozik, de lehetőség van kis mennyiségben kisebb
méretű hulladékok elszállítására is,
amennyiben azok átlátszó zsákban,
papírdobozban kerülnek átadásra.
Munkatársaink a hulladékokat
gépjárműre rakodják, és az igénylő
az elszállítást aláírásával igazolja.
Lomtalanításkor átadható hulladékok:
•b ú t o r o k
(asztal,
szék,
szek
rény, ágy, sző
nyeg,
matrac,
stb..) szétszerelt,
mozgatható álla
potban
• műanyag medence,
játékok, textil, ruhanemű
zsákolt, dobozolt, köte
gelt állapotban

•
háztartásonként maximum 4 db
személygépkocsi-, kerékpár-,
illetve motorkerékpár-gumi
A szolgáltatás során ezek maximális mennyisége együttesen 2 m3
lehet. Amennyiben az ingatlannál a
maximális mennyiségnél több lom
kerülne átadásra, a szolgáltató a
megrendelt (többlet) szolgáltatást
megtagadja. A többlet lomok
átadására a hulladékudvarokban van lehetőség,
illetve elszállítását az
ingatlantulajdonosok
külön szolgáltatásként
tudják megrendelni.

Lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladé- Lehetőség a keletkező hulladékok kezelésére:
kok:
vegyesen gyűjtött települési hulladék
elszállítása szabvány gyűjtőedényből a naptárban jelölt járatnapokon
szelektíven gyűjthető hulladék (papír, műanyag hulladék), zöld elszállítása szabvány gyűjtőedényből a naptárban jelölt járatnapohulladék/növényi hulladék, kerti hulladék
kon, illetve hulladékudvarok igénybevétele
építési-bontási hulladékok
nyitott hulladékszállító konténer igénylésével, illetve hulladékudvarok igénybevétele
elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, monitor, számítógép stb.)
új elektronikai berendezés vásárlása esetén a kereskedelmi egységnek történő átadás (internetes vásárlás esetén is), illetve hulladékudvarok igénybevétele
veszélyes hulladékok (festékek, vegyszerek, akkumulátorok, szakhatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő
szárazelemek, festékpatronok, izzók, fénycsövek, gyógyszerek, átadás, illetve hulladékudvarok igénybevétele
fáradt olaj, stb.)
ipari-mezőgazdasági tevékenységből származó hulladék, folyé- szakhatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő
kony, gáz halmazállapotú hulladék, gépjármű roncs, bontott autó átadás
alkatrészek, karosszériaelemek, szélvédő
A lomtalanítási időpont meghatározása a
belső járattervek figyelembe vételével történik. A járatnap igény megjelölését követően jelezzük vissza a tervezett gyűjtés
időpontját. A hulladék átadója illetve annak
előzetesen jelölt meghatalmazottja a lomtalanítás időpontjában köteles a helyszínen
tartózkodni. Amennyiben ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen
egyeztetett időpontban nem történik meg a
lomhulladék átadása, és ezért a lomtalanítás
meghiúsul, abban az esetben új időpont
egyeztetés már nem lehetséges. Felhívjuk
figyelmüket, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése
illegális hulladéklerakásnak minősül, mely
szabálysértési eljárás megindításával jár. A
közterületre kihelyezett lomhulladékok nem
kerülnek elszállításra! ÉAK Nonprofit Kft.
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LOMTALANÍTÁSRA JELENTKEZNI:
2021. március 31-ig lehet!
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Idén már a NAV felé kell fizetni
a gépjárműadót!
A

NAV már elkezdte a gépjárműadó befizetésekről
szóló értesítések kézbesítését, mivel 2021. évtől a
belföldi gépjárművek adója
esetében az adóhatósági feladatokat már nem a Polgármesteri Hivatal végzi, ezért
a 2021. évi befizetésekkel
kapcsolatos ügyintézés sem
hivatalunkban történik.
Kérjük megszokásból ne utaljanak, illetve fizessenek be 2021. évi
gépjárműadót, mivel annak a NAV
részére történő továbbítására nincs
lehetőség! Ilyen esetben a tévesen
megfizetett összeg visszatérítése
csak az adózó külön kérelmére
történhet meg. A NAV-tól kapott
értesítőt figyelmesen olvassák el
és a gépjárműadó befizetéséket az
abban leírtak alapján teljesítsék!
A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem
érinti, plusz teendőjük nem lesz.
A NAV postai úton, illetve ügyfél/
cégkapun keresztül minden érintettnek értesítőt küld a fizetendő
adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A gépjárműadó első
részletét 2021. április 15-éig, a
második részletet 2021. szeptem-

ber 15-éig kell befizetni.
A változások nem befolyásolják
a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból,
automatikusan veszi figyelembe az
adó kivetésénél. Nem kell a NAVhoz bejelenteni a gépjármű megszerzését, forgalomból kivonását,
és a gépjármű elidegenítését, mivel
a gépjárműadót a NAV veti ki adatszolgáltatás alapján.
Súlyos mozgáskorlátozott vagy
egyéb fogyatékossággal élő személyre a gépjárműadó alóli mentességet a GJADO jelű adatlapon
lehet kérelmezni.
A GJADO jelű nyomtatvány
elektronikusan elérhető a NAV
honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban
(ÁNYK), a következő linken:
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/
nyomtatvanykitolto_programok
Az adatlapot papíron és elektronikusan is be lehet benyújtani a
NAV-hoz. Papíralapon az adózó
lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV-hoz kell benyújtani. Üres
nyomtatvány az ANYK programból kinyomtatható vagy a NAV
ügyfélszolgálatain is beszerezhető.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZABOLC-SZATMÁRBEREG MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA
4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 7–8.
Telefonszám:
+36 (42) 503-200
NAV infóvonal: 1819
https://www.nav.gov.hu/
nav/igazgatosagok/szabolcs_
szatmar_bereg/#map_canvas
Az adatlap elérhető továbbá a
NAV honlapján közzétett Online
Nyomtatványkitöltő Alkalmazás
(ONYA) portálon is. Az azonosítás
a Központi Azonosítási Ügynök
(KAÜ) szolgáltatással történik.
A 2020. december 31-éig keletkezett adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is

a Polgármesteri Hivatalhoz lehet
fordulni.
A vállalkozások, egyéni vállalkozók a fizetési kötelezettségükről
szóló egyenlegértesítőt továbbra is
az ügyfél/cégkapura történő kézbesítéssel kapják meg március elején. A magánszemélyek számára
májusban kerülnek kézbesítésre a
fizetési értesítők és a csekkek a
2020. december 31-éig keletkezett
gépjárműadó hátralékról, valamint
a pótlék és bírságtartozásról.
Amennyiben az adófizetéssel
kapcsolatban bármilyen kérdése
van, munkatársunk ügyfélfogadási
időben készséggel áll rendelkezésére a hivatal adóirodájában vagy
a 42/532-423-as telefonszámon
(102-es mellék).
Tömöri Enikő
adóügyintéző

Egy év a vírus árnyékában!
A

z elmúlt hónapokban
mindannyiunk életében
szerepet játszik a COVID 19
vírus. Az egyén napi tevékenységét, a hivatalok ügyintézését és a vállalkozások
működését is teljesen átírta.
Mára szinten mindenki találkozott a fertőzéssel valamilyen formában. A jelenleg érvényben lévő
veszélyhelyzet és korlátozó intézkedések, valamint az oltások hatására előbb utóbb sikerül felülkerekednünk a víruson! Ehhez viszont
ugyan olyan fegyelmezettnek
kell lennünk, mint az elmúlt egy
év során! Az önkormányzat, az
intézmények és a lakosság korrekt
együttműködésének köszönhetően
a települést érintő rendkívül helyzetek nem alakultak ki. A fertőzöttek száma ma már nehezen követ-

hető, ezért még inkább oda kell
figyelnünk mások és saját magunk
védelmére. Tartsuk be azokat a
szabályokat, amelyeket a kormány,
vagy az önkormányzat hoz, mert
ezek mindannyiunk védelmét szolgálják! Mindenki maga dönti el,
hogy él-e az oltás lehetőségével.
Azt viszont tartsuk szem előtt,
hogy így vagy úgy, de vigyázzunk
egymásra és magunkra. Fogadjuk
el a másik döntését, véleményét és
tartsuk azt tiszteletben.
Az önkormányzat megfelelő
mennyiségű védőfelszereléssel
és fertőtlenítőszerrel rendelkezik,
amely ha szükséges a lakosság
rendelkezésére is bocsájtható. Terveink szerint a „Húsvéti Utalványokkal” együtt minden ingatlan
kap 2 db FFP2 maszkot is.
Tekintettel vagyunk a járvány
okozta gazdasági nehézségek-

re, ezért a bérbeadott ingatlanok
tekintetében a kormány rendelettel összhangban, a veszélyhelyzet
ideje alatt eltekintünk a bérleti díj
befizetése alól is.
A házasulók felé, pedig talán
könnyítést jelenthet, hogy a
veszélyhelyzet ideje alatt a korlátozott vendég létszámokra tekintettel a szombati házasságkötések
után fizetendő 15.000,-Ft hozzájárulás befizetése alól mentesítjük
a párokat.
A Helyi Piacot továbbra sem
zárjuk be, mert tekintettel vagyunk
a lakossági igényekre, ezért az
élelmiszer, zöldség és gyümölcs
hozzáférését továbbra is biztosítjuk a lakosság felé.
Önkormányzatunk folyamatosan együttműködik településünk
háziorvosával az oltások bonyolítását illetően. Azokat, akiknek

körülményes lenne eljutni az oltópontokra (Kisvárda, Nyíregyháza)
az önkormányzat viszi és hozza az
oltásra. Szükség esetén a Művelődési Házat biztosítjuk a helyben
bonyolított oltásokhoz. Az oltások
folyamatosan zajlanak, ezzel kapcsolatban a háziorvosától kaphatnak információkat!
Kedves Nyírbogdányiak, saját
és mások egészségét szem előtt
tartva vigyázzunk magunkra és
vigyázzunk egymásra!

Lisovszki Tamás polgármester
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Kedves Nyírbogdányiak!

N

apra pontosan 1 éve élünk együtt azzal a helyzettel, hogy életünket egy vírus keseríti. Az idei év
sem indult könnyen, de a település működését, életét
ugyan úgy kell terveznünk, szerveznünk, mint normál
esetben. A képviselő testületi ülések elmaradtak, de a
testület tagjaival folyamatosan egyeztettünk és ennek
eredményeként sikerült megalkotni Nyírbogdány idei
költségvetését a fejlesztések, beruházások irányát,
céljait!
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kért 2021-ben közösen fogunk
munkálkodni. A lehetőségekhez
mérten folytatjuk a 2020-ban,
megkezdett támogatási formák
biztosítását a civil szervezeteknek, a rászoruló, vagy éppen
tehetséges gyerekeknek, az első
lakáshoz jutóknak. A lakosság
részére biztosítjuk a húsvéti,
karácsonyi utalványok kiosztását 2021-ben is!
Az a célunk, hogy az
idén is Nyírbogdány és a

sok jegyében fog eltelni. Arra
kérem Önöket, hogy megfontoltan, saját magunkra és egymásra
vigyázva töltsük az ünnepet!
Magam és az önkormányzat
valamennyi munkatársa nevében kívánok nyugodt, kellemes
húsvéti ünnepet!
Lisovszki Tamás polgármester
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Ahhoz, hogy a testület tagjai
egy jól kidolgozott költségvetési
tervet kapjanak kézhez, jegyző
úrral és az előkészítést végző
kollégákkal sokat egyeztettünk.
Terveink bőven voltak, a megvalósításhoz szükséges bevételek szűkültek, de így is sikerült
olyan fejlesztéseket tervezni,
amihez az önkormányzat saját
forrásokat tud biztosítani.
Az újság oldalain megtalálják azokat a célokat, amelye-

nyírbogdányiak érdekét szolgáljuk. A települési programok
megvalósítása pedig a járványhelyzet alakulásától függ. Mi
nagyon várjuk, hogy végre
közösen jó hangulatban ünnepelhessünk Önökkel! Mivel személyesen nem találkozhatunk,
nagy öröm számunkra, hogy az
interneten meghirdetett felhívásokhoz sokan csatlakoznak és
fontosnak érzik, akár egy fénykép, egy bejegyzés írását, amely
pozitív visszajelzés felénk.
Köszönjük és folytatjuk a jövőben is!
Aki viszont nem az internetről
gyűjt információt olvassa érdeklődéssel az újságot, hasznos és
érdekes információkhoz juthatnak településünkről.
Közeleg húsvét ünnepe, amely
valószínűleg ismét a korlátozá-
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„Családbarát hely” minősítésre
lett érdemes az önkormányzat

A

z elmúlt napokban érkezett meg az értesítés,
hogy a Családbarát Ország
Nonprofit Közhasznú Kft. felhívására a Családbarát Hely
tanúsító védjegy Bronz fokozatát Nyírbogdány Község
Önkormányzata is megkapta.
Nemcsak egyfajta elismerés a
minősítés, de a megyén belül is
egyedinek számít, hogy egy önkormányzat olyan feltételeket tud biztosítani, amely tekintettel van a
családosokra.
Mitől vált „Családbaráttá” az
önkormányzat? – kérdezheti az
olvasó. Attól, hogy részt vesz egy
felmérésen, ahol közel 100 kérdésre adott válaszával és a helyszínre
érkező szakemberek vizsgálatának
eredményével megfelel az Emberi
Erőforrások Minisztériuma elvárá-
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sainak és használhatja a „Családbarát hely” logót és díszoklevelet.
Az önkormányzat vezetése vallja, hogy az élet minden területén,
így a munkahelyeken is fontos a
megfelelő teljesítmények folyamatos szinten tartásához a jó,
kiegyensúlyozott családi háttér.
Tudjuk magunkról, ha a gondolataink az otthoni problémák körül
járnak, akkor addig nem tudunk a
munkánkra összpontosítani, amíg
azok nem rendeződnek. Ezért
munkáltatóként fontosnak tartjuk,
hogy legyünk tekintettel az esetleges otthoni problémák kezelésére
és éreztessük a munkavállaló felé
a bizalmat és segítőkészséget a
helyzet kezelésében.
Az Önkormányzat tényleges
intézkedésekkel szolgálja a munkavállalók, mint családban élő személyek érdekeit, elősegítve ezzel a

munka és a magánélet közötti harmónia megteremtését. Igyekszünk
segítséget nyújtani dolgozóinknak
a magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolására.
A védjegy megszerzéséhez szükséges 73 pontból álló előszűrő kérdőívet sikeresen kitöltöttük, mely
után egy komplex audit vizsgálat
lefolytatása következett. A vizsgálat során a Családbarát Ország
Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársa helyszíni bejárást végzett
a Hivatalban, emellett betekintést
kért a pályázat releváns dokumentumaiba, azokat megvizsgálta,
hogy az átadott dokumentumok
teljesek-e, valósak-e, illetve aktuálisak-e. Az auditor személyesen is
meggyőződött arról, hogy a családbarát intézkedések dokumentáltan
is jelen vannak a Hivatalban.
Ezzel a minősítéssel hiteles és

Köszönjük
a képeket!

A nyírbogdányi Könyvtár, Információs és Közösségi Hely felhívására, az
önkormányzat facebook oldalára az
elmúlt hetekben feltöltött hangulatos fotókból összeállított „csokrot”
köszönjük a képeket készítőknek.
A községünk aktuális hangulatát, és természeti
szépségeit megörökítették:

Nagyné Petró Viktória
Poór Lili
Molnár Julianna

minőségi értékelést kaptunk az
önkormányzat családbarát működéséről, a védjegy hitelesen bizonyítja egyes Uniós vagy állami
pályázatok elbírálásánál, hogy az
Önkormányzat munkavállalóinak
érdekeinek figyelembevételével
támogatja a családon belüli szerepek betöltését, figyelembe veszi a
családok élethelyzetének változásait, csökkentve ezzel a munkahely
elvárásainak és a családi környezet igényeinek összeütközéseiből
fakadó konfliktusokat.
A következő egy évben további
intézkedések bevezetésével igyekszünk jogosultságot szerezni az
Ezüst fokozatra, amivel a későbbiekben a családbarát működésünket
segítő anyagi támogatásokkal is
járó kedvezményekben is részesülhetünk.
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
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4 Csütörtök

12 Péntek
13 Szombat
14 Vasárnap
15 Hétfő

8 Hétfő
9 Kedd
10 Szerda
11 Csütörtök
12 Péntek
13 Szombat
14 Vasárnap

8 Péntek
9 Szombat
10 Vasárnap
11 Hétfő
12 Kedd
13 Szerda
14 Csütörtök

6 Szombat

18 Csütörtök
19 Péntek

17 Szerda
18 Csütörtök

17 Vasárnap
18 Hétfő

22 Hétfő
23 Kedd

21 Vasárnap
22 Hétfő

21 Csütörtök
22 Péntek

26 Péntek
27 Szombat

25 Csütörtök
26 Péntek
27 Szombat
28 Vasárnap

25 Hétfő
26 Kedd
27 Szerda
28 Csütörtök
29 Hétfő
30 Kedd
31 Szerda

29 Péntek

31 Vasárnap

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

31 Szombat

30 Péntek

29 Csütörtök

28 Szerda

27 Kedd

26 Hétfő

25 Vasárnap

24 Szombat

23 Péntek

22 Csütörtök

21 Szerda

20 Kedd

19 Hétfő

18 Vasárnap

17 Szombat

16 Péntek

15 Csütörtök

14 Szerda

13 Kedd

12 Hétfő

11 Vasárnap

10 Szombat

9 Péntek

8 Csütörtök

7 Szerda

6 Kedd

5 Hétfő

4 Vasárnap

3 Szombat

2 Péntek

1 Csütörtök

AUGUSZTUS

31 Kedd

30 Hétfő

29 Vasárnap

28 Szombat

27 Péntek

26 Csütörtök

25 Szerda

24 Kedd

23 Hétfő

22 Vasárnap

21 Szombat

20 Péntek

19 Csütörtök

18 Szerda

17 Kedd

16 Hétfő

15 Vasárnap

14 Szombat

13 Péntek

12 Csütörtök

11 Szerda

10 Kedd

9 Hétfő

8 Vasárnap

7 Szombat

6 Péntek

5 Csütörtök

4 Szerda

3 Kedd

2 Hétfő

1 Vasárnap

fém: sörös, üdítős alumínium doboz, konzervdoboz,
üvegek fém zárófedele, kupakja

SZEPTEMBER

OKTÓBER

DECEMBER

ZÖLDHULLADÉK:
Kertekből, parkokból származó növényi
hulladék (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb,
fűrészpor, faforgács, stb). A közszolgáltató
által
térítésmentesen
biztosított
(4
db/félév/ingatlan) lebomló anyagból készült,
ezért csak zöldhulladék gyűjtésére alkalmas
zsákokat a naptárban jelzett gyűjtési napot
megelőző napon az Önkormányzat által
kijelölt gyűjtőpontra kérjük kihelyezni.

31 Péntek

29 Szerda
30 Csütörtök

29 Hétfő
30 Kedd

27 Hétfő
28 Kedd

27 Szombat

25 Szombat
26 Vasárnap

25 Csütörtök
26 Péntek

28 Vasárnap

23 Csütörtök
24 Péntek

23 Kedd

21 Kedd
22 Szerda

21 Vasárnap
22 Hétfő

24 Szerda

19 Vasárnap
20 Hétfő

19 Péntek
20 Szombat

17 Péntek
18 Szombat

17 Szerda

15 Szerda
16 Csütörtök

15 Hétfő
16 Kedd

18 Csütörtök

13 Hétfő
14 Kedd

13 Szombat

11 Szombat
12 Vasárnap

11 Csütörtök
12 Péntek

14 Vasárnap

9 Csütörtök
10 Péntek

8 Szerda

10 Szerda

7 Kedd

8 Hétfő
9 Kedd

6 Hétfő

4 Csütörtök
5 Péntek
6 Szombat

4 Szombat
5 Vasárnap

3 Szerda

7 Vasárnap

2 Csütörtök
3 Péntek

2 Kedd

1 Szerda

NOVEMBER
1 Hétfő

kartondoboz, élelmiszerdoboz (pl.: müzlis doboz),
újságpapír, folyóirat, prospektus, szórólap, katalógus, könyv, boríték, füzet,
iroda- és géppapír, papírzacskó, hullámpapír

31 Vasárnap

30 Szombat

29 Péntek

28 Csütörtök

27 Szerda

26 Kedd

25 Hétfő

24 Vasárnap

23 Szombat

22 Péntek

21 Csütörtök

20 Szerda

19 Kedd

18 Hétfő

17 Vasárnap

16 Szombat

15 Péntek

14 Csütörtök

13 Szerda

12 Kedd

11 Hétfő

10 Vasárnap

9 Szombat

8 Péntek

7 Csütörtök

6 Szerda

5 Kedd

4 Hétfő

3 Vasárnap

2 Szombat

1 Péntek

PAPÍRHULLADÉK:

30 Csütörtök

29 Szerda

28 Kedd

27 Hétfő

26 Vasárnap

25 Szombat

24 Péntek

23 Csütörtök

22 Szerda

21 Kedd

20 Hétfő

19 Vasárnap

18 Szombat

17 Péntek

16 Csütörtök

15 Szerda

14 Kedd

13 Hétfő

12 Vasárnap

11 Szombat

10 Péntek

9 Csütörtök

8 Szerda

7 Kedd

6 Hétfő

5 Vasárnap

4 Szombat

3 Péntek

2 Csütörtök

1 Szerda

Felhívjuk a tisztelt lakók figyelmét, hogy a hulladékok gyűjtése a naptárban jelölt napokon reggel 6 órától történik. Kérjük, hogy a hulladékokat ennek megfelelően helyezzék ki elszállításra. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

italos kartondoboz: pl.: tejes és üdítős doboz;

műanyag: palack (pl. PET, PE, PP alapanyagú
ásványvizes, üdítős palack) és kupakja, tisztítószeres
flakon, kozmetikai termék csomagolása, műanyagfólia,
műanyagzsák és bevásárló táska, műanyagpohár
(pl.: joghurtos, vajas, margarinos, tejfölös doboz);

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:

30 Szerda

29 Kedd

28 Hétfő

27 Vasárnap

26 Szombat

25 Péntek

24 Csütörtök

23 Szerda

22 Kedd

21 Hétfő

20 Vasárnap

19 Szombat

18 Péntek

17 Csütörtök

16 Szerda

15 Kedd

14 Hétfő

13 Vasárnap

12 Szombat

11 Péntek

10 Csütörtök

9 Szerda

8 Kedd

7 Hétfő

6 Vasárnap

5 Szombat

4 Péntek

3 Csütörtök

2 Szerda

1 Kedd

Karácsonyfagyűjtő akció
Helyszín: Hulladékudvar, Nyh. Korányi F. u. 3., valamint
Kerék u. 1.

31 Hétfő

30 Vasárnap

29 Szombat

28 Péntek

27 Csütörtök

26 Szerda

25 Kedd

24 Hétfő

23 Vasárnap

22 Szombat

21 Péntek

20 Csütörtök

19 Szerda

18 Kedd

17 Hétfő

16 Vasárnap

15 Szombat

14 Péntek

13 Csütörtök

12 Szerda

11 Kedd

10 Hétfő

9 Vasárnap

8 Szombat

7 Péntek

6 Csütörtök

5 Szerda

4 Kedd

3 Hétfő

2 Vasárnap

1 Szombat

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
4400, Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
Tel.: 42/508-369
E-mail: ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu, www.eakhulladek.hu

Szelektív Szombat – környezetvédelmi vetélkedőnap

Környezetvédelmi világnap alkalmából egy napos akció
Helyszín: Hulladékudvar, Nyh. Korányi F. u. 3., valamint
Kerék u. 1.

Hulladékért virágot akció
Helyszín: Hulladékudvar

Lomtalanításra való bejelentkezés időszaka

Papír- és műanyaghulladék szállítás

Zöldhulladék szállítás

30 Péntek

29 Csütörtök

27 Kedd

26 Hétfő

25 Vasárnap

24 Szombat

23 Péntek

22 Csütörtök

21 Szerda

20 Kedd

19 Hétfő

18 Vasárnap

17 Szombat

16 Péntek

15 Csütörtök

14 Szerda

13 Kedd

12 Hétfő

11 Vasárnap

10 Szombat

9 Péntek

8 Csütörtök

7 Szerda

6 Kedd

5 Hétfő

4 Vasárnap

3 Szombat

2 Péntek

28 Szerda

30 Szombat

Kommunális hulladékszállítás

ÁPRILIS
1 Csütörtök

28 Vasárnap

25 Csütörtök

24 Szerda

23 Kedd
24 Szerda

23 Szombat
24 Vasárnap

21 Vasárnap

20 Szombat

19 Péntek
20 Szombat

19 Kedd
20 Szerda

17 Szerda

16 Kedd

15 Hétfő
16 Kedd

15 Péntek
16 Szombat

11 Csütörtök

10 Szerda

9 Kedd

8 Hétfő

7 Vasárnap

6 Szombat
7 Vasárnap

5 Péntek

7 Csütörtök

5 Kedd
6 Szerda

4 Csütörtök
5 Péntek

4 Hétfő

3 Szerda

3 Szerda

2 Kedd

2 Kedd

2 Szombat
3 Vasárnap

MÁRCIUS

Hulladékszállítási naptár 2021
1 Hétfő

FEBRUÁR

Nyírbogdány

1 Hétfő

1 Péntek

JANUÁR

2021

NYÍRBOGDÁNY

1219
2021

Bogdányi

NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG IDŐSZAKI KIADVÁNYA
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