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B. Orosz István:

Karácsony

Láttam gyerekként fent a karzatról, sugárzott
az emberekről a hit, a szeretet, ünneplőbe
öltözött remény, boldogok voltak, nem gyászolt
senki, csendben egymást karolták az éjben.
Most itt állok, sok jó baráttal megfogyva,
ha az utcán köszönünk, még vannak emlékek,
jó és rosszhírt, gyorsan egymással megosztva,
minden apró emlék, ma már olyan szépek.

Szeretni és tisztelni egymást, örülni hogy élünk,
legyen mindennap karácsony, szóljon az ének!
Nem gondtalant, csak boldogabb létet remélünk,
lélekben gazdagok, de szívünkben szerények.
Adja meg az Isten, amit az imában kérünk tőle,
mi is tegyük azt, amire az Úr kér bennünket,
jutalmul áldást kapsz, erőt meríthetsz belőle,
minden este kulcsoljuk imára kezünket.

Ne csak karácsonykor szeresd az Istent!
A mindennapokon is próbálj meg jót tenni,
hétköznapból van a legtöbb, magadból itt lent
úgy tudsz adni másnak, ha önmagadtól elvenni
vagy képes, nyugalmat csak úgy találsz itt bent
a szívedben. A templomba nem tudsz te
elrejtőzni Isten elől, mert az Ő akarata szent,
arcod pírja elárul, ha nem vagy őszinte.
Karácsony van, a szívem kissé elszorul,
mintha megváltozott volna valami itt bent.
A napra, fenyőillatú csillagos éjszaka borul;
a templomban angyali ének forróságot teremt
ott bent a szívekben, csendül az örök hír,
a kicsi falumban a hit kigyullad Szenteste.
Hozott örömhírt az Angyal, örömkönnyel sír
a csillagok alatt, és szeretet száll az emberekre.

Állok a havas udvaron, az otthon melegét
érzem az ablakon át, a gyertya lángja integethívogat, valami boldogító forróság ég,
nem is ég, hanem lángol! És ez a meleg,
az otthon melege, a szülői házból sugárzik,
a szememben pici csillanó üveggyöngy,
még egy kicsit a könnyek tengerében ázik,
majd legördül lassan arcomon az üvegkönny.

Karácsonyi

köszöntő

Tisztelt Nyírbogdányi Lakosok!

Ünnepek előtt állunk. Napokkal karácsony szent ünnepe és az újév köszöntése előtt. Az adventi várakozással érkező karácsony nem kívülről érkezik, hanem bennünk jön el. Az ünnep pedig
éppen arra való, hogy a múlt elemzése és a jövő fürkészése helyett a mára terelje a figyelmünket,
arra, hogy az a legfontosabb, ami van. A családi körben eltöltött ünnepi órákra, napokra azt kívánjuk mindannyiunknak, hogy vegyük birtokunkba a jelent, figyeljünk a mostra.
Gyújtsunk gyertyákat, emlékezzünk azokra, akik már nincsenek velünk, vagy a szeretteinkre
akik távol ünneplik a szent ünnepet. A karácsony fénye az elmúlt év nehéz, szomorú pillanatai
miatt ne aludjon ki lelkükben. Őrizzük a remény és a szeretet lángját és örüljünk mindannak,
amink van és ne amiatt szomorkodjunk, ami nincs. Reményekkel várjuk az új évet!

E gondolatok jegyében és a mögöttünk hagyott év végén kívánunk magunk
és az önkormányzat dolgozóinak nevében községünk minden lakójának békés,
boldog, szent karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet!
Lisovszki Tamás
polgármester

Donkáné Szitár Emese
képviselő

Buzák Zsolt
alpolgármester

Támba Borbála
képviselő

Angyalosy Zsolt
képviselő
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,,Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”
(Ady Endre)

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

Terdik Tibor
képviselő

Vadászi Mihály
képviselő
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Kedves Nyírbogdányiak!

Nyírbogdányi Községi Tűzoltó Egyesület
A Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület a 2020. évben is aktívan végezte munkáját a településen. Az elmúlt
évben összesen 17 esetben riasztották
őket. Voltak közlekedési balesetek, vihar
okozta pusztítások és tűz által keletkezett
károk. Az egyesület tagjai minden eset-

ben lehetőségükhöz mérten segítettek és
mentették a menthetőt.
Az egyesület működéséhez az önkormányzat 400. 000 forint anyagi támogatással járult hozzá az idén. Ez az összeg
az egyesület eszközeinek bővítésére és fejlesztésére lett fordítva. Ezúton

is köszönjük a támogatást és bízunk a
további sikeres együttműködésben.
Ezen felül igyekszünk megragadni
minden pályázati lehetőséget a fejlesztés
és bővítés, valamint a sikeres működés
érdekében.
László Lajos Dávid (elnök)

Akik őrzik az álmunkat

Az idei év valóban más mint a
többi. A világjárvány sajnos egyesületünk mindennapjaira is kihatással volt és van. Picit olyan érzésünk lehet, hogy mindenki magára
maradt! Magára maradt az Önkormányzat, a helyi egyházak, az egyéb
civil szervezetek és a lakosság. De
tudjuk, hogy ez nem így van! Nem
így van, hiszen attól, hogy elmaradtak azok a kulturális rendezvények,
amelyek ezidáig megszokottak voltak, attól még mindenki kiemelkedően végzi saját tevékenységét, látja
el feladatát a korlátozások ellenére.
Így teszünk mi is. Tagjaink tevékenységüket ingyen saját szabadidejüket feláldozva végzik.

Főként az esti-északai órákban
látjuk el szolgálataink jelentős
részét, így talán a közterületi jelenlétből a lakosság java része mit sem
érzékel, de tudjuk azt, hogy ezen
tevékenység is hozzájárul ahhoz,
hogy Nyírbogdány ma egy nyugodt,
élhető település. Természetesen mi
sem tudunk a nap 24 órájában jelen
lenni, de a Rendőrség, az önkormányzati térfigyelő rendszernek és
a polgárőrség jelenlétének együttes
hatásának köszönhetően nyugodtan
hajthatjuk éjszakánként álomra a
fejünket.
Szolgálataink során a járványhelyzetet figyelembe véve vigyáznunk kell egymás és mások egészsé-

gére ezért tagjaink saját felelősségre látnak el szolgálatot, mindezek
ellenére az idei évben felügyeltük
a húsvéti és karácsonyi étkezési utalvány kiosztását, november
1-jén temetőszolgálatot láttunk el
a temetőkben és azok környékén,
augusztus 15-én részt vettünk az
Önkormányzat
szervezésében
megrendezett Nyírbogdáyi Piknik
biztosításában, augusztus 26-án a
rendőrség kérésére részt vettünk az
országos kerékpár verseny biztosításában, amely során a 4. sz főút
Nyírbogdányi szakaszának zárását
végeztük, szeptember 5-én a kézműves nap biztosításában, de sajnos
több alkalommal kellet részt ven-

nünk súlyos közlekedési balesetek
helyszínének biztosításában-forgalom terelésében.
A jövőt tekintve nem tudjuk mi
vár ránk, de bízunk benne, hogy a
jelenlegi helyzet hamar megszűnik
és a már megszokott nyugodt mindennapjainkat élhetjük.
Egyesületünk nevében szeretném megköszönni a lehetőséget
Lisovszki Tamás Polgármester
úrnak, hogy sorainkkal bemutathattuk tevékenységünket és színesebbé tehettük a megújuló Bogdányi
Híradót.
Mindenkinek Jó egészséget és
Boldog Újévet Kívánunk!
Vavrek László egyesület elnöke

Bogdányi Hiradó

Önkormányzati hírek
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lérkezett 2020. év karácsonya. Nagyon különös
érzés így köszönteni Önöket ebből az alkalomból. Azt hiszem mindannyian egyetértünk, ez az
év nagyon más, mint amit terveztünk vagy amire
készültünk. Advent a várakozás időszaka. Azonban
most nem csak a karácsonyt várjuk mindannyian,
hanem ennek a sajnálatos helyzetnek a végét is. A
körülöttünk lévő állapotok miatt biztosan másként
telik majd a készülődés, az ünnepvárás.
gyan még pár nap van a karácsonyig, de vélhetően a karácsony is nagyon más lesz. Az
ünnep jellemzője, hogy a családtagok, a rég nem
látott rokonok, barátok találkoznak, összegyűlnek.
Úgy tűnik ez idén sokkal visszafogottabban működik
majd. Tavaly ilyenkor nem gondolta egyikünk sem,
hogy az idei advent, a karácsony ilyen formában
talál bennünket. Ebben az időszakban többször
megállunk és személy szerint átgondoljuk az elmúlt
év történéseit. Tegyük ezt meg mindannyian most is,
de ne feledjük, hogy a sok kellemetlenség, tragédia
vagy negatív élmény nem homályosíthatja el a jelenben, vagy még inkább a jövőben rejlő lehetőségeket,
pozitív hozzáállásunkat. A karácsonynak ez is az
üzenete, mert Jézus születése a megújulás, egy jobb
világ reménye valamennyiünk számára. Ez az év
jól megtanította, mi is az igazán fontos az életben.

U

3

2020. december

Családtagok hetekig nem találkozhattak, nagyszülők
nem ölelhették meg az unokákat, gyerekek a szüleiket. Vélhetően ez sokkal jobban hiányzik, mint a fa
alatt megbúvó sok ajándék.
yírbogdány Község Önkormányzata megteszt
mindent azért, hogy a lakosság a körülményekhez
képest az idén is megkapjon mindent, legyen az pénzben kifejezhető dolog vagy a lakosság komfortérzetét
javító fejlesztés.

N

képviselő testület nevében kívánok mindenkinek
olyan ünnepi időszakot, amely nyugalomban,
egészségben telik. És reménykedjünk, hogy jövőre újra ott állunk a település adventi koszorúja körül
és közösen csodálhatjuk az
ünnepi fényeket és örülhetünk a karácsony varázsának.

A

Üdvözlettel:
Lisovszki Tamás
polgármester

Ünnepi nyitvatartási- és ügyfélfogadási rend
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy

POLGÁRMESTERI HIVATAL
CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
ünnepi nyitvatartási- és ügyfélfogadási ideje
az alábbiak szerint alakul:

az év utolsó munkanapja: 2020. december 22. (kedd) 
2020. december 23. – 2021. január 3. között
az új év első munkanapja: 2021. január 4. (hétfő)

Gyógyszertár
az év utolsó nyitvatartási napja:
2020. december 30. (szerda)
07.30 – 11.30 és 14.00 – 17.00
2020. december 31. – 2021. január 3. között
ZÁRVA
Ügyelet: Korona Gyógyszertár Nyíregyháza
42/411-865

Piac

07.30 – 16.00
ZÁRVA
07.30 – 16.00

2020. december 24. (csütörtök)
2020. december 30. (szerda)
2020. december 31. – 20201. január 3. között

08.00 – 12.00
ZÁRVA
42/312-104

2020. december 31. (csütörtök)
2020. január 1. – 2021. január 3. között

Posta

Házi orvos
az év utolsó rendelése: 2020. december 31. (csütörtök)
2021. január 1. – 2021. január 3. között
Ügyelet: Kemecse, Szent I. u. 38

Fogorvos
az év utolsó rendelése: 2020. december 23. (szerda)
2020. december 24. – 2021. január 3. között

Bogdányi
Hiradó
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06.00 – 12.00
06.00 – 14.00
ZÁRVA

12.00 – 18.00
ZÁRVA

08.00 – 12.00
ZÁRVA

Lakossági hibabejelentő (0–24)

E.On: 06-80/210-310
NKM Földgáz: 36-1/474-9999
Nyírség víz: 06-42/523-600

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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Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről

N

yírbogdány Község Képviselő-testületének 2020.
évi Munkatervében meghatározottak alapján a decemberi
testületi ülésen került volna
sor a Polgármesteri Hivatal
2020. évben végzett tevékenységről szóló beszámolójának a megtárgyalására.

Mivel november 4. napja óta a képviselő-testület sem ülésezhet, ezért
ügy döntöttünk a munkatársaimmal,
hogy a „Bogdányi Hiradóban” számolunk be az elmúlt évi munkánkról, melyet nem csak a testület tagjai,
hanem a település lakosai is közvetlenül megismerhetnek.
Beszámolóm rendhagyó lesz,
eltér a korábbi beszámolók tartalmától, mint ahogy a mögöttünk
hagyott év is eltért a korábbi évektől. A 2020. év mindenféle tekintetben egy nehéz év volt a hivatal
működésében, mégis pár dolgot
kell előzetesen kiemelnünk az
év sikerei közül. Az első, hogy a
vírushelyzet ellenére nem kellett
bezárnunk, egy napra sem. Második
kiemelt eredményünk a házszámok
összevezetésa a földhivatali rendszerrel.
A 2020. évben sikerült véglegesen rendezni a község házszámrendezését, hiszen az elmúlt
években nem volt olyan hét, hogy
különböző igazolásokat ki ne kellett volna adni arról, hogy a lakos
ténylegesen melyik házszám alatt
lakik. A házszámrendezés felülvizsgálata során a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által Hivatalunk
részére rendelkezésre bocsátott
digitális alaptérképének, valamint
az összes lakott és lakatlan ingatlan
tulajdoni lapon szereplő házszámok és utca nevek a valóságnak
megfelelően összevezetésre és a
címek a Központi Címregiszterben
átvezetésre, kijavításra kerültek. A
munkánk eredményeképpen többé
már nem kell az okmányirodába igazolást vinni a házszámról
vagy az utcanévről. Ezt követően
már a kormányablak informatikai
rendszerén sem voltak eltérések a
nyírbogdányi tulajdonilap és a lakcímkártya szerinti adatok között.
A település közigazgatási területén található valamennyi cím tisztítása, a címregiszterben történő
rögzítése és teljes adattartalommal való feltöltése 1018 lakcímet
érintett, amelyből 15 cím esetén
kellett házszámváltozást átvezetni
és összesen 48 személynek kellett
új lakcímkártyát cserélni.
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A 2020-as év másik nagy eredménye volt a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elkészítése. A programban 5 célcsoport
esetében (Romák és/vagy mélyszegénységben élők, Gyermekek,
Idősek, Nők, Fogyatékkal élők)
kerültek beazonosításra a csoportokat érintő legfőbb problémák.
Ezek megszüntetése érdekében
intézkedési terv készült, ahol a
fejlesztési lehetőségek meghatározása történt.
Nyírbogdány település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi
Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
• az egyenlő bánásmód, és az
esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz törté•
nő egyenlő hozzáférés elvét,
• a diszkriminációmentességet,
• szegregációmentességet,
• a foglalkoztatás, a szociális
biztonság, az egészségügy, az
oktatás és a lakhatás területén
a helyzetelemzés során feltárt
problémák komplex kezelése
érdekében szükséges intézkedéseket.

A 2020. év elején az új önkormányzati vezetéssel együtt nagy
tervekkel készültünk az évre,
kialakítottunk egy Gyártelepi
ügyfélfogadást és átszerveztük az
ügyfélfogadási időpontokat. Sajnos március közepétől minden,
amit elterveztünk szertefoszlott a
bevezetett járványügyi szabályok
miatt, azonban annak ellenére,
hogy az ügyfélfogadást korlátozni
kellett és a Gyártelepi helyiséget ideiglenesen be kellett zárni,
igyekeztünk olyan személyes vagy
internetes elérhetőséget kialakítani
az ügyfeleink részére, hogy egész
évben elérhetőek maradtunk.
Az alábbi sorokon keresztül
szeretném összefoglalni mindazon
munkánkat, melyeket a lakosok
nem láthatnak, de bízok benne,
hogy elolvasva nemcsak megismerik, de értékelni is fogják mindazt, amit a háttérben a községért
és a lakosságért igyekszünk tenni.
A Polgármesteri Hivatalnál
alkalmazásban álló ügyintézők száma: 6 fő köztisztviselő
+ a jegyző és a polgármester,
továbbá 1 fő hivatali kézbesítő, takarító, akik együtt igyekszünk az önkormányzat és a
lakosság részére a legmagasabb
színvonalon közszolgáltatást
nyújtani.

I./ A képviselő-testülettel,
illetve az önkormányzattal
összefüggő feladataink:
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testülete:
2020. januártól október 14-ig 15
nyilvános ülést, valamint 5 zárt
ülést tartott, 178 db határozatot
hozott, és 16 db rendeletet alkotott
meg. A megalkotott rendeletek és
az elfogadott határozatok tekintetében a jegyző volt, aki személyesen azokat előkészítette és
minden egyes döntés végrehajtását
felügyelte és intézte.
A képviselő-testület nyílt
üllésein hozott határozatainak, rendeleteinek nyilvántartása naprakész, azokat bárki megtekintheti,
elolvashatja a www.nyirbogdany.
hu honlapon.
Nyírbogdány Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. januártól –
október 21-ig 6 alkalommal ülésezett és 10 db határozatot fogadott
el.
Az ülésekről készült jegyzőkönyvek minden esetben felterjesztésre kerültek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz.
Az év első felében gondoskodtunk a képviselő-testület utolsó tíz évének jegyzőkönyveinek
évenkénti beköttetéséről, amelynek eredményeképpen 2019. évig
minden testületi jegyzőkönyv az
elmúlt 30 évből bekötésre került.
II. Pénzügyi- és gazdálkodási
jogkör gyakorlása:
A Hivatal pénzügyi munkatársai
nemcsak a Polgármesteri Hivatal
gazdálkodásáért, de az önkormányzat és a roma nemzetiségi
önkormányzat gazdálkodásának
szabályszerűségéért is feleltek.
A 2020. évben 89 db szerződés
került megkötésre, összesen 1283
db bejövő számla került rögzítésre,
amely a mindennapi működést is
jól tükrözik. A bejövő számlák az
Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásait jelentik,
ez magába foglalja a munkavállalók munkabérét, egyéb juttatásait,
többségében pedig a dologi kiadásokat, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásait. Ezzel párhuzamban
a kimenő számlák nagysága nem
közelíti meg a kiadásokat, ugyanis
ezekből összeségében 2020. évben
179 db készült, azonban ez nem azt
jelenti, hogy az önkormányzat nem
részesült semmilyen bevételben,
támogatásban ugyanis ezek döntő
többsége úgynevezett nem számlás
bizonylat.
2020. költségvetési évben nov-
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ember 30-ig összesen 552 db pénztárbizonylat készült, kiadási és
bevételi egyaránt az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a
Közfoglalkoztatás pénztárában.
A bejövő és kiállított számlák,
valamint a nem számlás bizonylatok rögzítésével utalványrendelet is készült, amelyekből 3.228
db készült ebben az évben. Ez
azonban magába foglalja a könyveléssel kapcsolatos utalványrendeleteket is, amely döntő többsége
a helyi adók kontírozásából ered.
Az elmúlt évhez hasonlóan a
képviselő-testület döntése szerint idén is 4 alkalommal került
arra sor, hogy a község érintetett háztartásaink és lakosainak,
húsvétkor, iskolakezdéskor és az
az időseknek október 1-én, valamint karácsonykor Edenred meleg
étkezési utalványt osztott a Polgármesteri Hivatal munkatársai a
képviselő-testület tagjaival közösen. Azonban az előző évektől
eltérően az utalványokat mi vittük
házhoz kerülve az osztással járó
gyülekezéseket. A négy alkalom
előkészítése és zökkenő mentes
levezénylése szintén sok időt és
egyeztetést jelentett a hivatal munkatársai részére. Húsvétkor 872
db étkezési utalvány, 6.360.000
Ft értékben, augusztusban tanévindító támogatásban részesülők
részére 275 tanuló számára került
kiosztásra az utalvány 1.695.000 Ft
értékben, október első hetében 385
fő nyugdíjas részére, 1.925.000 Ft
összegben, melynek 330 ingatlant
kerestünk fel. A Karácsonyi utalvány osztása során 4.110.000 Ft
összértékű utalványt vittünk ki 909
db helyszínre.
A Magyar Államkincstár számára megküldött gyermekvédelmi
nyilvántartások alapján a rászoruló
gyermekek után a szülők/ gondviselők pénzbeli gyermekvédelmi
támogatás kaptak a Magyar Állam
finanszírozása által, amelynek kifizetése a Hivatal hatáskörébe tartozott. A folyósítás augusztusban
és novemberben is megtörtént 86
fő számára, 2.004.500 Ft értékben.

Szent Mihály Családegyesület
A

lig több, mint egy
éves az egyesületünk, és ha nem lenne
pandémia, a születésnapunkat sokkal
méltóbb körülmények
között ünnepeltük volna
meg. Hiszen örültünk
az elmúlt év eseményeinek, a megalakulástól
kezdve.
Közösségépítés is szerepel egyesületünk céljai
között, szeretünk együtt lenni, ezért találtuk ki, hogy ezt
a szervezetünket megalakítjuk, családokkal és családokért, és ehhez égi pártfogót is kerestünk. Pálma
ötlete az angyal volt. Már a
Bibliában is szerepel Szent
Mihály, tőle kaptuk a nevünket. Az elnök Szabados Viktor parókus atya, a vezetőségbe Soltészné Prokob
Pálma és Nagyné Lisóczki

Mária tartozik, a munkánkat a könyvelésben önkéntes
munkájával Molnár Enikő
segíti. Céljaink közt többek
között népszokás- és hagyományőrzés szerepel, és karitatív, neveléssel-oktatással,
sporttal, természetjárással,
horgászattal, templommal,
kultúrával stb. kapcsolatos
tevékenységeket is tervezünk itt Nyírbogdányban.
A februári farsangi bált
nagy lelkesedéssel kezdtük
szervezni, nagyon sok személytől és szervezettől kaptunk segítséget – mindenkinek köszönjük, a támogatást
és a részvételt is!
Nyáron a tábort egyelőre
még kisebb létszámmal tartottuk (annak ellenére, hogy
több éve szerveződik ilyen),
reméljük, hogy jövőre több
gyermeket és családot megszólíthatunk.
Polgármester úr és Nyír-

bogdány Község Önkormányzata sok segítséget
nyújt nekünk is, úgyhogy
sikeresnek könyvelhetjük el
az augusztus 20-i kenyérsütő versenyt. Köszönjük
mindenkinek a részvételt,
jelenlétet, találkozást!
Ősszel egyesületünk tagjai
és családjuk szalonnasütést
szervezett, vagy inkább rögtönzött egy szombat délután.
Magunk között szerveztük
csak meg, akár esik, akár fúj,
de találkozunk – mondtuk
egymásnak pár nappal előtte. Hideg is volt már, de a
tűz és a beszélgetős együttlét
és nevetés felmelegített.
Terveztünk még családi-,
valamint adventi kézműves
délutánt, de a járvány miatt
ez az idén elmarad, sajnos.
Majd jövőre. Adja az Isten,
hogy így legyen!

Soltész Mariann,
egyesületi titkár

Az idei év egyik új támogatása
Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer volt, melyet a
Képviselő-testület döntése szerint
a felsőfokú tovább tanulók kaphattak. A megadott határidőre a településen élő hallgatók közül 10 fő
nyújtott be pályázatot, akik közül
9 fő szociális rászorultsági alapon jogosulttá vált a tíz hónapon
keresztül folyósított havi 5.000 Ft
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„Fontos a múlt értékeinek megőrzése”

A

Rétközi Sólymok Íjász és
Hagyományőrző Egyesület által 2020 tavaszára tervezett nyílt nap a vírushelyzet
miatt elmaradt, amit végül
sikerült pótolni júniusban.

A rendezvényen sok érdeklődő
volt, akik a hagyományőrző íjászatból kaphattak egy kis ízelítőt
illetve kipróbálhatták az íjászatot.

Idei versenyünket július 18-án
tartottuk, ami már a harmadik volt.
A rossz idő ellenére szép számmal jelentek meg versenyzők, de
ez nem akadályozott meg senkit,
hogy a verseny jó hangulatban
teljen.
Az év folyamán egyesületünket
több alkalommal is felkérték gyerektáborokba, Erzsébet táborokba
íjászbemutató tartására. Itt a gyerekek megismerkedhettek a IX-X.
századi viselettel és kipróbálhatták
magát az íjászatot is.
Több versenyen is képviseltettük magunkat, ahol az ifjaink többször is dobogós helyezést értek
el. Megmérettettünk Tégláson a
Városok viadalán, ahová az ország
egész területéről érkeztek csapatok.
2021 tavaszán ismét szeretnénk nyílt napot rendezni, nyáron
pedig a következő versenyünket
megtartani. Célunk továbbra is a
versenyeken való részvétel, egyesületünk és településünk képvise-

lete, a hagyományőrzés és ápolás,
hagyományátadás és hagyományteremtés. Olyan tevékenységek,
összejövetelek szervezése, mellyel
felkeltjük az érdeklődést falunk
népi kultúrája iránt és felhívjuk

környezetünk figyelmét milyen
fontos a múlt értékeinek megőrzése, hagyományaink ápolása és
tisztelete, a helyi közművelődési
tevékenység támogatása.
Poór Attila

2020. december
összegű támogatásra, melyhez az
Állam az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül további
5.000 Ft ot tesz hozzá, így a nyertes hallgatók havi 10.000 Ft mértékű ösztöndíjban fognak részesülni.
„Az idei év szintén új támogatása, az első lakáshoz jutók támogatása volt, amellyel a képviselő-testület a legalább 5 éves folyamatos
bejelentett lakhellyel rendelkező
ifjú házaspároknak kívánt segítséget nyújtani a helyben maradás
érdekében. Ezen támogatásért
3 kérelem érkezett a Hivatalba,
melyekből mindössze egy pár felelt
meg az elvárt feltételeknek és jutott
hozzá a 200 ezer forintos vissza
nem térítendő támogatáshoz.”
Az év folyamán valamennyi
beruházással, felújítással kapcsolatos jelentések határidőn belül megtörténtek.
Az elmúlt évben gazdálkodási feladataink szabályszerűségét a
belső ellenőr is átfogóan ellenőrizte. A Hivatal külső megbízott belső
ellenőre 2020. évi belső ellenőrzési
terve négy tervezett ellenőrzést (2
db szabályszerűségi, 1 db rendszer,
1 db utóellenőrzés) tartalmazott,
melyek lezárásra kerültek. A belső ellenőr a feltárt hiányosságok
megszüntetésére két ellenőrzés
esetében javaslatokat tett, melyek
alapján intézkedési tervet készített
az ellenőrzött szervezeti egység
vezetője. Az intézkedési tervekben
foglalt feladatok határidőben végrehajtásra kerültek.
Külső helyszíni ellenőrzést
az Állampénztári Iroda (Magyar
Államkincstár) a 2020. évben
két pályázati projekt esetében
folytatott a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
„Nyírbogdányi külterületi utak és
a TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029
„Nyírbogdányi helyi termelői piac
kialakítása” vonatkozásában. Egy
külső ellenőrzés kapcsán készült
intézkedési terv, az abban meghatározott feladatok határidőben
végrehajtásra kerültek.
III. Adóigazgatás
A települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: adóhatóság) látja el a helyi önkormányzat
hatáskörébe tartozó adók és adók
módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatokat.
Ez kiterjed
– a helyi adókra, községünk esetében a helyi iparűzési adóra,
– belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójára,
– azokra az adók módjára
behajtandó köztartozásokra,
amelyeknek a végrehajtását
(beszedését) vagy nyilvántar-
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tását jogszabály az adóhatóság
hatáskörébe utalja,
– az önkormányzati adóhatóságnál fizetendő államigazgatási
eljárási illetékre, amelyet nem
illetékbélyegben kell leróni.
Fenti feladatok közül nagyságát tekintve a legtöbb feladatot a
gépjárművek adóztatásával, a helyi
iparűzési adóval, valamint az adók
módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos hivatalból indult
adóigazgatási eljárás lefolytatása
jelenti.
A BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság január 31. napjáig a tárgyévet
megelőző évben bekövetkezett
tulajdonosváltozásról szóló régi
tulajdonos által teljesített változás
bejelentést is közli az önkormányzati adóhatóságokkal.
A fenti két adatszolgáltatás alapján
elkészítésre kerültek:
• 2020. január 01. napjától adófizetési kötelezettséget megállapító határozatok azon adóalanyok részére, akiknél előző
évben nem szerepelt az adott
gépjármű, illetve adómérték
(személygépkocsi esetében)
változás következett be. A
kiadott – adófizetési kötelezettséget megállapító – határozatok száma: 310 db
• Év közben a havonta küldött
adatszolgáltatás feldolgozásával elkészített – forgalomba
helyezés illetve kivonás során
készült megállapító illetve
megszüntető – határozatok
száma: 174 db.
Talajterhelési díj tekintetében
Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 2019.
év végén elfogadta a 20/2019.
(XI.27.) számú rendeletét, így
2021. évtől a Nyírségvíz Zrt.-től
megkért adatszolgáltatás alapján
eljárhatunk azon fogyasztókkal
szemben, akik a rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötöttek rá.
2018. január 1-től, a helyi iparűzési adóalanyoknak a továbbiakban bevallásaikat elektronikus
úton kell benyújtaniuk. A helyi
iparűzési adóbevallás fenti formában történő benyújtása, a papír
alapú adatbejelentésről elektronikusra történő váltás egyre megszokottabb és zökkenőmentesebb.
2020. november 30. napjáig 224 db
helyi iparűzési adóbevallás került
feldolgozásra.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv
keretében a koronavírus-járvány
gazdasági hatásainak mérséklése

érdekében szükséges adózási kön�nyítésekről szóló 140/2020. (IV.
21.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az adózó a 2020.
április 22. és 2020. szeptember
30-a között esedékessé váló éves
és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét
és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét,
valamint a következő adóelőlegfizetési időszakra szóló adóelőleg
bevallás benyújtási kötelezettségét
2020. szeptember 30-ig teljesíthette. A határidő mulasztása miatt
31 esetben felszólítás küldésére
került sor.
Az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus úton
megküldi az önkormányzati adóhatóság részére a települést érintő, az adózó adataiban, illetve
tevékenységében bekövetkező
változásokat. 2020-ban 644 db
adatszolgáltatás érkezett a NAVtól. Az érkezett állományokat
minden esetben ellenőrizni kell,
ha a változás érinti az iparűzési
adófizetési kötelezettséget, akkor
a változás rögzítésre, feldolgozásra kerül.
A III. negyedév egyik legnagyobb feladatát minden évben
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.
(XII.28.) kormányrendelet 22.§
(1) bekezdése szerint az adózók
adónemenkénti számla egyenlegének elkészítése jelenti. Ezt az
értesítőt fenti kormányrendelet
szerint azoknak az adózóknak kell
megkapniuk az adóév szeptember
napjáig, akiknek számlaegyenlegük 1.000 forint fölötti adótartozást, illetve túlfizetést mutat. Az
önkormányzati adóhatóság e kormányrendelet által meghatározott
feladatát úgy végezte el, hogy a
fenti feltételeknek megfelelő 888
adóalany az értesítőt a 2020. II.
félévi fizetési határidő (2020.
szeptember 15.) előtt megkapta,
az adózói igények kielégítése és
az adófizetési kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében függetlenül a hátralék, illetve
a túlfizetés mértékétől. Az értesítő
221 esetben elektronikusan, 667
esetben helyi, illetve postai kézbesítéssel került kiküldésre.
A korábbi években megszokottak szerint az adóalanyok nemcsak ősszel, hanem tavasszal is
megkapták az egyenlegértesítőt
a 2020. I. félévi fizetési határidő
(2020. március 15.) előtt. Ekkor
összesen 902 adóalany részére
küldtünk értesítőt.
Nyírbogdány Község Önkormányzata a 2020. évi költségvetésében 100.000.000 forint helyi
iparűzési adó bevételt tervezett.

A beszámoló elkészítésének napjáig, 2020. november 30.-ig a helyi
iparűzési adó számlára 93.700.673
forint helyi iparűzési adó bevétel került befizetésre, így a helyi
iparűzési adóbevétel beszedésének
teljesítése a tervezett bevételhez
képest 93,7%-os.
A gépjárműadó esetében az adómértékek központilag meghatározottak. 2013. január 1-től – 2019.
december 31-ig a beszedett gépjárműadó mindössze 40%-a maradt
az önkormányzatnál, 60%-a az
államot illeti meg.
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.)
Korm. rendelet 4. § (1) első
bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési
önkormányzatot az általa 2020.
évben beszedett gépjárműadó nem
illeti meg. Az teljes egészében a
központi költségvetést illeti meg.
Míg 2019. évben a végrehajtás több formáját is eredményesen alkalmaztuk. 102 esetben történt munkabérletiltás, 75 esetben
inkasszó és 37 esetben kezdeményeztünk gépjármű forgalomból
történő kivonását. Addig 2020.-ban
a koronavírus-járvány gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében
a nehéz gazdasági helyzetbe került
adózók ellehetetlenülésének elkerülése miatt nem kezdeményeztünk végrehajtási cselekményt.
Ugyanakkor a gépjárműadó
hátralék miatt a gépjármű forgalomból történő kivonásának kezdeményezését. 2020. I. félévében
11, 2020. II. félévében pedig 7
esetben.
2020. októberében 102 adózó
részére küldtünk ki újabb felszólító
levelet a fennálló tartozás rendezésére. A számlaegyenleg értesítő,
a felszólító levél és a gépjármű
forgalomból történő kivonása kezdeményezésének hatására 12 esetben került sor fizetési könnyítés
(részletfizetés, fizetési halasztás)
megállapítására.
Az adóiroda feladatai közé tartozik a hagyatéki és végrehajtási eljárásokhoz szükséges adó, és
értékbizonyítványok elkészítése,
melyre 2020-ban eddig 96 esetben
került sor.
2020. november 30. napján
fennálló hátralék iparűzési adó
tekintetében 4.882.981 forint,
gépjárműadó tekintetében 3.597.704
forint, adópótlék vonatkozásában
pedig 899.691 forint. Összességében
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2020. december
a jelenlegi kintlévőség 9.380.376
forint, ami a tavalyi évhez képest
34%-kal csökkent.
2021-ben várható változások,
feladatok
Az
egyes
adótörvények
módosításáról szóló 2020. évi
CXVIII. törvény (továbbiakban:
Módtv.) 101. §-a alapján 2021.
január 1-jétől az állami adóhatóság
veszi át a gépjárműadóval
kapcsolatos
feladatokat
az
önkormányzati adóhatóságoktól.
Az önkormányzati adóhatóság
2021. január 15-ig adatot szolgáltat
az állami adó- és vámhatóság
számára az
állami adó- és
vámhatóság által meghatározott
módon a nála 2020. december 31-én
nyilvántartott gépjárműadóval
kapcsolatos adatokról.
A Nyírségvíz Zrt.-től kapott
adatszolgáltatás alapján a 2020.
évi vízfogyasztásról benyújtandó
talajterhelési díjról szóló bevallási
csomagok kiküldésre kerülnek
azon fogyasztók részére, akik a
rendelkezésre álló adatok alapján
a közcsatornára nem kötöttek
rá. A talajterhelési díjbevallás
benyújtásának határideje: 2021.
március 31.
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
származó
bevételük az adott adóévben a
600.000 forintot meghaladja.
Az ehhez szükséges adatokat
a NAV-tól már ebben az évben
megkértük 5 évre visszamenőleg.
Az adatok feldolgozása és az
érintettek felszólítása a következő
évben várható.
Hatósági feladatok:
A
Hivatal
klasszikus
hatósági feladati közé tartozik a
hagyatéki, ipari és kereskedelmi,
anyakönyvvezetői feladatok.
A 2020. évben összesen
84 esetben történt hagyatéki
ügyintézés, amelynek keretében
megtörtént helyszíni hagyatéki leltár
elkészítése, illetve megkeresésre
a járási gyámhivatal gyám, illetve
gondnok kirendelő határozata
alapján a gyámság vagy gondnokság
alatt álló személy vagyonleltárának
elkészítése, valamint a tényállás
tisztázását követően a hagyatéki
leltár és a szükséges csatolt
iratoknak az illetékes közjegyzőhöz
való továbbítása, valamint az
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érintett szervek értesítése.
Ipari és kereskedelmi feladatok
ellátása során, bejelentésköteles
telephelyek, üzletek nyilvántartásba
vétele és erről igazolás kiállítása
alkalmával 5 esetben jártunk el.
Településképi bejelentések:
Nyírbogdány
Község
településképének védelméről a
18/2019.(XI.27.) számú rendelet
rendelkezik.
Az
ingatlanok
szépítése, valamint az ingatlanokon
történő munkavégzések miatt
összesen 22 db kérelem érkezett
2020. évben, amelyből 21 db
megállapító, 1 db elutasító.
Igazgatási hatáskörben elbírált további ügyek:
Ügytípusok
Ügy szám
(db)
telekalakítási engedélyezési ügyek (előzetes szakhatósági állásfoglalás)

12

Közérdekű és egyéb bejelentések, panaszok:

17

Hatósági bizonyítvány:

8

Közterület-foglalás:

1

Hirdetmények kifüggesztése:

70

Gyomtalanítással
kapcsolatos felszólítások-elsősorban parlagfű
mentesítés:

5

Méhek

16

Fakivágás

3

vezetékjogi engedélyezési
ügyek

16

Házszámigazolás

21

Igazolás gépjármű telephelyen történő tárolására

4

Útkezelői hozzájárulás

7

Vízbekötés

8

Első lakáshoz jutók
kérelme

3

határozat került kiadásra, amelyből
megállapító: 154 db. (Rgyk-28 db.;
2H-124 db.; 3H-2 db.), elutasító: 14
db és megszüntető: 12 db volt.
2. Rendszeres gyermekvédelmi
pénzbeli kifizetés:
Évente kétszer augusztusban és
novemberben, akinek fennálló jogosultsága van a tárgyhónap 1.-én,
annak pénzbeli támogatás jár, mely
összeget az Államkincstár fizeti meg
és a Hivatal intézkedik a kiutalásról, melynek során augusztusban:
74 szülő, 163 gyerekre 1.048.300
Ft, novemberben pedig 71 szülő 154
gyerekre 989.800 Ft elszámolást
jelentett.
3. Lakhatási támogatás:
Rendeletünk alapján lakhatás
elősegítése érdekében lakhatási
támogatást nyújthat a bizottság.
Lakhatási támogatás összege 3000
Ft/hó, mely támogatás a szolgáltatóhoz történő utalással történik. Az
elmúlt évben 111 db kérelem érkezett és került elbírálásra, amelyből
87 megállapításra, 23 elutasításra, 1
megszüntetésre került a kérelmező
elhalálozása miatt.
4. Rendkívüli települési támogatás:
A fent megjelölt időszakig 68 db
kérelem érkezett, amelyből 40 db
megállapító, 3 db megállapító tüzelőtámogatás kérelmenként 20.000
Ftt értékben, 3 db megállapító természetbeni támogatás kérelmenként
20.000 Ft értékben. 2020. évben
készpénzben kifizetett támogatás
összege a fent megjelölt időszakig
380.000 Ft., 28 db határozat elutasító. 1db fellebbezés történt, ami
következő hónapban elfogadásra és
megállapításra került.

Anyakönyvi
Ügytípus

Ügyszám

Születés

22

Házasság

6

Bejegyzett élettársi kapcsolat

0

Halálozás

29

Apai elismerő nyilatkozat

7

Lakcím bejelentés iránti kérelem 21
Lakcím igazolás

12

Anyakönyvi kivonatok iránti
kérelem

87

Házassági névviselési forma
módosítása

5

IV. Szociális hatósági hatáskörhöz tartozó feladatellátások:
1. Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény:
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt nappali tagozaton
tanuló gyermekre lehet igényelni a
szülőnek, vagy nagykorú esetében
saját jogán igényli a fiatal felnőtt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tárgyában összesen: 180 db

5. Temetési segély:
A fent megjelölt időszakban e
támogatásra 8 db kérelem érkezett,
amelyből 4 db megállapításra, 4
db pedig elutasításra került. Az
önkormányzati rendeletünk szerint
a temetési segély összege nem lehet
kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%ánál. A helyben szokásos legolcsóbb
temetés összege: 95.000 Ft.
Az éves beszámoló elkészítéséig
kifizetett temetési segély összege:
80.000 Ft.
6. Köztemetés:
Köztemetések száma a beszámolási időszakban: 1 fő.
Az éves beszámoló elkészítéséig kifizetett köztemetés összege:
90.000. Ft.
9. Lakáscélú támogatások:
Rendelet alapján nyújtható első
lakáshoz jutók támogatása.

Első lakáshoz jutók támogatása:
a képviselő testület a beszámolási
időszakban erre a támogatási formára 3 db kérelmet bírált el, melyből 2
db kérelem nem felelt meg a helyi
rendeletben előírtaknak, valamint 1
db kérelemnek helyt adott, és megállapította a támogatást, amelynek
összege 200.000 Ft.
10. Tanévindító támogatás:
A tanévindító támogatás iránti
kérelmeket minden év szeptember 1.-szeptember 30. között lehet
benyújtani, tanulói jogviszony igazolásával. A támogatás összege a
2020. évben
a). akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek
5.000 Ft/tanuló
b). akik nem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek 7.000 Ft/tanuló
A támogatás természetbeni formában, élelmiszer vásárlási
utalványtkén került kiosztásra.
A beszámolási időszakban 152
szülő összesen 273 gyermekre
igényelte, a támogatást, amellyel
mindösszesen 1.695.000 - Ft értékű
utalvány került kifizetésre. 108 fő
gyermek rendszeres gyermekvédelmiben részesül, míg 165 fő gyermek nem részesült gyermekvédelmi
kedvezményben az igénylők között.
11. Közérdekű munka:
2020. évben 7 fő kezdte meg
ledolgozni az Önkormányzatnál a
bíróság által kiszabott büntetését
közérdekű munka formájában! 3 fő
ledolgozta a bíróság által kiszabott
ledolgozandó óraszámot, míg 2 fő
elítéltnek börtönbüntetésre váltotta
a bíróság a büntetést, mert többszöri figyelmeztetésre, értesítésre sem
vette fel a munkát. Jelenleg 2 fő
dolgozik az Önkormányzatál közérdekű munkában.

Őszikék Nyugdíjas Egyesület

E

gyesületünknek ez az év
is nagy tervekkel indult.
Számtalan programot terveztünk, de a vírus közbeszólt .
Januárban megtartottuk a közgyűlést . Hegedüsné Kálmán Zsuzsanna segítségével megtartottuk
az egészségnapot, ami nagyon jól
sikerült és örültünk neki, mert
mindenki egy kicsit feltöltődött
és ellazult . Az év elején még volt
egy kis vidámság, móka, mulatság
a Farsangi bálon. Nőnap alkalmával a férfi klubtársaink felköszöntötték egy szál virággal a
hölgyeket. Nyáron rendeztük a
szabadtéri programokat: szalonna
sütés, bográcsban sült lángos, tárcsalapon sült lapcsánka, bográcsban sült lecsó.

Próbáltunk
alkalmazkodni a körülményhez és jól érezni magunkat. Közben ápoltuk a
kapcsolatunkat a baráti nyugdíjas
klubokkal. Örömmel látogattunk

el Kisvárdára, a Gyártelepre a
Béke Nyugdíjas Egyesülethez
ahol nagyon vidám, élményekkel gazdag délutánokat töltöttünk
el. Mint minden évben, most is

köszöntöttük a névnaposokat és
születésnaposokat.
Szerettük volna megrendezni
a szüreti felvonulást és az azt
követő bált, nagyon készültünk is
de a helyzet nem engedte. Részt
vettünk a Szabadtéri pikniken és
filmvetítésen . Ott voltunk a Kaleidoszkóp Gyerekház Nonprofit
Kft. Kézműves napján.
Bízunk benne, hogy a 2021-es
évben vissza tudunk állni a rendes
életvitelbe és folytatni tudjuk a
megtervezett programokat. Szeretnék újból kirándulni, fürdőben
pihenni, meglátogatni újabb városokat, felfedezni ismeretlen tájakat.
Visszaállitani a hagyományőrző
tevékenységet, ápolni a kapcsolatokat a baráti nyugdíjas klubokkal,
szervezetekkel, egyházakkal.
Varga Benjaminné

12. Családi állapot igazolások:
A fenti időszakban összesen 9 fő
kérte formanyomtatványon családi
állapot igazolását, külföldi adóbevallás céljából.
13. Védendő fogyasztói igazolás:
Védendő fogyasztói igazolást
kérhet az az ügyfél, akinek számlái
kifizetésében nehézségek adódnak.
Szociálisan rászoruló ügyfelek a
szolgáltató által küldött nyomtatvány kitöltésével, Polgármesteri
Hivatal igazol. Védendő fogyasztó
csak az lehet, akinek lakhatási támogatás lett elbírálva vagy rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesül. A fenti időszakban 24 db
igazolás került kiállításra.
14. Környezettanulmányok:
Összesen 21 db környezettanul-
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„A Baptista Iskola több, mint Iskola”

A 2020/2021. tanévet az intézmény új vezetőséggel indította:
– Petró Gergely – intézményvezető
– Tolnai Ilona – általános igazgatóhelyettes
– Szilágyiné Sinka Zsuzsanna –
hitéleti-nevelési igazgatóhelyettes
– Bakosi Zoltánné – igazgatóhelyettes
Nemcsak személyi változásokat,
hanem jelentős szemléletváltást is
hozott az új tanév. Mottónkat –
„A BAPTISTA ISKOLA TÖBB,
MINT ISKOLA” – kiemelten szem
előtt tartva végezzük munkánkat.
Első lépésként a beiskolázás
anyagi terhein próbáltunk kön�nyíteni a rászoruló családoknak
juttatott tanszer- és élelmiszercsomagokkal. A Baptista Szeretetszolgálat által rendelkezésünkre álló

kisbusszal gyakran megfordulunk
ott, ahol éppen segítségre van
szükség.
Az iskolai és óvodai élet meg-

óra való emlékezésünkre, a hálaadó napra rendkívül színvonalas
műsorokkal készültek nevelőink,
tanulóink, óvodás gyerekeink.
A KRÉTA rendszer bevezetése és az esetleges online-oktatás
miatt – szintén a Szeretetszolgálat
jóvoltából – minden nevelőnk számára sikerült laptopot biztosítani a
munkájukhoz.
A „covid helyzet” elmúltával
további ötletek, tervek várnak
megvalósításra, melyekkel szeretnénk kapcsolatainkat szorosabbra
fűzni a gyerekekkel, szülőkkel,
más intézményekkel és nem utolsó sorban Nyírbogdány Község
Önkormányzatával.
szervezése, beindítása nem volt
egyszerű. A COVID19 vírus miatt
kialakult helyzet a megszokottól
eltérő feladatokat is rótt ránk. Az
elkészített Intézkedési Tervünk
nagyon sok elképzelésünket felülírta, amelyek azt szolgálták volna,
hogy minél színesebbé tegyünk a
gyerekek és családok mindennapjait.
Hagyományos programjainkat
eddig sikerült megtartani. A tanévnyitó ünnepségre, az aradi vértanúk emléknapjára, a pályaorientációs napra, az ’56-os forradalom
előtti tisztelgésünkre, a reformáci-

Petró Gergely intézményvezető

2020. december
mány készült eddig a fenti időszakban, amelyből 15 db más hivatali
szerv általi megkeresésre, 4 db életvitelszerű tartózkodás ellenőrzésére,
2 db halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása miatt. A környezettanulmányok 1 évig érvényesek.
Egyéb 15 esetben kellett nyugdíj
folyósító, gyámhivatal, örökbefogadhatóság általi megkeresésre
életvitelszerű tartózkodást, életkörülményt ellenőrizni, valamint jegyzőkönyvet felvenni, megküldeni.
15. Szünidei étkeztetés:
Szünidei étkezést igényelhetnek
azok a szülők, akiknek gyerekei
hátrányos vagy halmozottan hátrányos rendszeres gyermekvédelmi
kedvezvényben részesülnek, jogosultságuk fennáll a szünidei étkeztetés megkezdése előtti 30. napon. Az
érintett szülőknak a tájékoztató és
igénylőlap megküldése után határozott időre az igénylőlapot vissza kell
juttatni a polgármesteri hivatalba.
Az idei évben tavaszi szünidei étkezésre 111 gyerek volt jogosult, ebből
52 gyerekre igényelte a szülő. Nyá-

ri szünidei étkeztetést 103 gyerekre
lehetett igényelni, ebből 70 gyerekre
kérték a szülők. Őszi szünidőben 99
gyerekből, 24 gyerekre igényelték a
szülők az ingyenes déli meleg étkeztetést, amit műanyag ételtárolóban
kiadagolva vihettek el. A téli szünidei étkezésre jelenleg 96 jogosult
gyerekből, 5 gyerekre hozta vissza a
szülő az igénylőlapot! Az igénylőlap
leadási határideje: 2020.12.12.
16. Szociális barnakőszén támogatás:
Idén is lehetett szociális barnakőszén támogatásra kérelmet beadni. Rendeletünk alapján ezt 2020.
december 4. 12 óráig tehették meg
a lakosok. 2020.12.02.-án a beérkezett kérelmek száma 346 db.
17. Hatósági igazolások:
Hatósági igazolást szoktak kérni
azok az ügyfelek, akik egyedül élnek
és a szolgáltató felé szeretnék ezt
hivatalos igazolás formájában is megküldeni. Ebben az esetben az ügyfél
kettő tanú kíséretében személyesen
megjelenik a Polgármesteri hivatal-

ban és egybehangzóan kijelentik,
hogy a kérelmező valóban egyedül
él. Erről jegyzőkönyv készül, amire a
hatósági igazolást kiállítjuk.
Szintén az idei év nagy eredményei között említhetem, hogy a
Polgármesteri Hivatal személyes és
szakmai közreműködésével elkészülhetett településünk első utca
szintű tájékoztató térképe. A térkép
egyedülállónak mondható a maga
nemében, hiszen olyan grafikai
részletességgel készült el, hogy
azon szinte minden ház és udvar,
melléképületekkel együtt beazonosítható, felismerhető.
A Polgármesteri Hivatal előkészítésében és szerkesztésében
jelent meg a „Bogdányi Hiradó”
legutóbbi számai, amelyek színes
tartalmának, gazdag illusztrációinak köszönhetően, pontos információval szolgál a lakosság számára.
Megírása több órát vet igénybe, az
egyéb un. hétköznapi munkák mellett. Azonban a lapszámokkal kapcsolatos számos pozitív visszajelzés, igazolta mindazon, nem kevés

esetben szabadidőben is elvégzett
munkák eredményét, amely alapján
kijelenthető, hogy öröm és megtiszteltetés volt a lakosságot, ilyen
formátumban is tájékoztatni, informálni.
Összességében kijelenthetem,
hogy a 2020. év minden kihívásainak eleget tettünk, ügyelve
arra, hogy ebből a környezetünk
az ügyfelek, a képviselők minél
kevesebbet érezzenek. Mindenki
igyekezett teljesítő képességének
határain egyensúlyozva, vagy azt
néha átlépve feladatait elvégezni.
Remélem a Polgármesteri Hivatal 2020. évi feladatainak ellátását,
a fenti beszámolóban leírtak alapján
nagy vonalakban megismerhették
a magam és munkatársaim által
elvégzett feladatokat.
Munkatársaim és jó magam
nevében minden kedves ügyfelünknek és helyi lakosnak boldog
karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag új évet kívánok!
Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

A Vírushelyzet alatt sem zárt be a Termelői Piac

A

Nyírbogdányi Termelői
Piac – hosszú várakozás
után- 2018. március elején
nyitotta meg kapuit a vásárlók és az árusok előtt. Mindenki megelégedésére 21.
századi, modern, rendezett
körülmények között telnek a
mindennapok az épület falai
között.
Az eredeti nyitvatartás az
igények figyelembevétele után
módosítva lett, így jelenleg is a
hét öt napján tartunk nyitva: kedd
és vasárnap kivételével 06:0014:00-ig. Mivel, a cél a lakosság
kiszolgálása, így ünnepnapokon is
várjuk Önöket, idén Nagypénteken, Október 23-án és December
24-én is biztosítani tudtuk a megszokott kínálatot.
14 állandó árusunk gyerek és
felnőtt divatruházatot, lábbeliket,
édességet, háztartási és vegyiárut,
fehérneműt, zöldséget-gyümölcsöt, elektronikai eszközöket,
szőnyeget-függönyt kínálnak az
érdeklődőknek, 10 alkalmi árusunk pedig idényszerűen virágokat, palántákat, sírdíszeket,
használt ruhát. Évente több alkalommal rendezünk ruha és játék
börzét, lakosaink szívesen vesznek részt ezeken, mind árusként,
mind pedig vásárlóként. Az árusok ingyenesen vehetik igénybe
a piac szolgáltatásait, az üzlethe-
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lyiségekért bérleti díj fizetendő.
Jelenleg 27 asztal és három üzlethelység áll rendelkezésre, a napok
nagy többségében ezeket sikerül
is kihasználni.
A vírushelyzetre tekintettel, a
jelenleg érvényben lévő szabályok
miatt a Művelődési Ház zárt terében a „vásárok” megtartása nem
lehetséges, ezért november közepétől a piac területén kerülnek
lebonyolításra, erről az itt élők
szórólap formájában is tájékoztatva lettek.
Több mint másfél éve működik
a Facebook oldalunk, ahol minden
reggel 8 óráig feltöltésre kerülnek
a fényképek az aktuális kínálatról. Ez alapján tájékozódhatnak
a környékbeli települések lakói
is a Nyírbogdányi Termelői Piac
mindennapjairól, így most már
ők is szívesen látogatják árusainkat. Mára már a helyieken kívül
vannak állandó vásárlóink Kék,
Kemecse, Székely és Nyírtura
községekből is.
Figyelembe véve, hogy a piac
értéket képvisel községünk lakói
számára, örömmel tájékoztatjuk
Önöket, hogy az önkormányzat
fejleszti a község piacát, amelynek újabb eredményei az év végére mindenki számára látható lesz:
– tíz db kültéri árusítóasztal került
elhelyezésre az árusítótérben,
– minden üzlethelyiségbe bútorok kerültek elhelyezésre, és

az energiahatékonyságot szem
előtt tartva hűtő-fűtő klímával
válnak komfortosabbá,
– 3 db különböző méretű hitelesített, digitális mérleg áll majd
rendelkezésre a piaci szereplők
számára,
– a bejárat nagykapuja elektromos
kapunyitó automatikával került
könnyebben mozgathatóvá,
– a belső homlokzatra egy 2x3
méteres ledfal, egy un. fényújság
került felhelyezésre, mely naprakészen tájékoztatja a piacra
érkező lakosokat és árusokat az
önkormányzat legfrissebb híreiről.
– beszerzésre kerültek még kerti
eszközök (lombfúvó, szivattyú)
és műanyag termékek is (rekeszek, hulladéktároló konténerek), amelyek a piac és környezetének rendezettségét szolgálják majd.

hat meg, az új épületben további
tároló helyiségek kerülnek elhelyezésre, melyekkel bővül a piac
szolgáltatási köre.
Az önkormányzat vezetése azon
dolgozik, hogy a jövő évben is
biztosítani tudja a már megszokott
kínálatot, ami minden vásárlónk
igényét ki tudja elégíteni. Célunk
továbbra is, hogy kedvező áron,
igényes környezetben jussanak
hozzá jó minőségű termékekhez.
Molnárné Jakab Edit

Ünnepi nyitvatartás:
Dec. 21., 23., 24-én
Dec. 25., 26., 27-én
Dec. 28., 30.
Dec. 31-Jan. 3-ig

NYITVA
ZÁRVA
NYITVA
ZÁRVA

A felsorolt eszközök értéke
meghaladja a 8 millió forintot,
amely tovább emeli a Nyírbogdányi Termelői Piac szolgáltatás nyújtásának lehetőségeit és a
térségünkben betöltött szerepét.
Reméljük, hogy az eszközök által
nyújtott előnyöket minden vásárlónk érezni fogja, amikor ellátogatnak hozzánk.
A jövő évben egy új épülettel
bővülni a piac, mely bővítés a
TOP támogatás keretében valósul-
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Beszámoló Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2020. II. félévi gazdálkodásáról

A

Képviselő-testület 2020.
évi Munkatervében
meghatározottak szerint az
önkormányzat működésével
összefüggő eseményekről,
fejlesztésekről tájékoztatom
Önöket 2020. II. félévében
bekövetkezett valamint bekövetkező gazdálkodásunkat
értintő eseményekről.

2020.07.01. – 2020.11.15. időszakban Nyírbogdány Község
Önkormányzata költségvetésében
130.894.883 Ft kiadás , 756.964.387
Ft bevétel teljesült.
A költségvetési kiadások jelentős részét a személyi juttatások,
valamint a munkaadót terhelő járulékok együttes összege teszik ki
48.920.657 Ft, amely tartalmazza
az Önkormányzati, a Polgármesteri
Hivatal, valamint a közfoglalkoztatottak munkabérét.
A dologi kiadások a 14/2020.
(X.14.) számú módosított költségvetési rendeletben meghatározott
összeg 30%-át képezi. A beruházási
kiadásokra 19.243.721 Ft, a felújítási kiadásokra pedig 32.345.264
Ft-ot fordított az Önkormányzat a
fent említett időszakban.
A bevételek jelentős részét az
önkormányzat által beszedésre
kerülő helyi iparűzési adó képezi
49.594.711 Ft, ezt követően a legnagyobb arányt az önkormányzat
működési célú támogatása államháztartáson belülről képezi összesen
30.273.294 Ft.
Mint azt a 2020. I. féléről írt
beszámolóban már említettem Nyírbogdány Község Önkormányzata
két nagyobb összegű pályázatot is
megnyert, amelyek pénzügyi teljesítése 2020. júliusában megtörtént.
A TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00011
kódszámú „Környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című projekt keretein belül
az Önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámára 402.330.149 Ft érkezett.
A TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00047
kódszámú „Helyi gazdaság fejlesztés Nyírbogdányban” elnevezésű
pályázatra 200.000.000 Ft kapott az
Önkormányzat.
A Képviselő- testület 82/2020.
(VI.29.), valamint a 83/2020(VI.29.) határozataiban a TOP1.1.3-15-SB12016-00029 kódszámú „Helyi termelői piac kialakítása”
elnevezésű pályázat keretein belül
hűtő és irodai konténerek, valamint
targonca beszerzéséről döntött.

BH_202012_ff.indd 6

A legkedvezőbb ajánlatot a hűtő
és irodai konténerek beszerzésére a Konténer Hungária Kft. tette
bruttó 7.213.600 Ft, leszállításuk
2020. augusztus utolsó hetében meg
is történt. A targonca beszerzésére
a Best Machinery Kft. nyújtotta
be a legkedvezőbb ajánlatát, bruttó 6.731.000 Ft, leszállítása 2020.
novemberében megtörtént.
Az önkormányzat bankszámlájára megérkezett a Magyar Falu Program pályázatban nyert támogatás
9.116.129 Ft 2020 augusztus 28-án
a közterület karbantartását szolgáló
eszközbeszerzésre.
2020. augusztus 31-én módosításra került a szociális ellátásokról
szóló 4/2015. (III.26.)
önkormányzati
rendelete, amely
alapján a gyermeket
nevelő
családok anyagi
terheinek enyhítése érdekében Tanévindító
Támogatást biztosított az Önkormányzat minden
24. életévüket be
nem töltött diákok részére, saját költségvetése terhére.
2020. szeptember 21-25 között
265 tanuló részére, 1.695.000 Ft
értékben Edenred meleg étkezési
utalvány került kiosztásra a Polgármesteri Hivatal ügyfélablakánál.
A község főterén ( Polgármesteri
Hivatal, Művelődési Ház, Szabadidőpark külterületén elhelyezett)
12 db közterület figyelő kamerarendszer zavartalan működéséhez
szükséges felújítási, karbantartási
munkálatok elvégzésével a Biztonság Építő Kft.-t bízta meg az
Önkormányzat bruttó 802.424 Ftért, amelyet a megbízott vállalkozás
2020. szeptemberében teljesített a
szerződésben foglaltak szerint.
A települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímén Nyírbogdány Község Önkormányzata 2020.09.28-án
2.336.800 Ft vissza nem térítendő
támogatást kapott.
2020. október 01-jén az Önkormányzati és Polgármesteri Hivatal
dolgozói Idősek napja alkalmából
minden bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen Nyírbogdányban tartózkodó, 2020. december 31-ig 65. életévét betöltött
lakosainak 5.000 Ft értékű Edenred
meleg étkezési utalványt osztottak

a 134/2020. (XI.16.) határozat alapján 330 ingatlanban.
2020. május 20-án az Önkormányzat a KONZOL-PLUSZ Kft.-t
megbízta a Vasvári Pál utcán meglévő ravatalozó fedett épületének építési munkálatainak ellátására (fedett
előtér elbontása és új építése). Az
építkezési munkálatok elvégzése
során a kivitelező javaslatot tett a
ravatalozó épülete előtti térkövezésre, új homlokzati nyílászárók gyártására, villamosági munkálatok ellátására, 2 db klímaberendezés felszerelésére, illetve üzembehelyezésére,
valamint a harangláb áthelyezésére.
A tett javaslatot a Képviselő-testület
a 79/2020 (VI.29.) és a 94/2020
(VII.13.) határozatában jóváhagy-

ta, a korábban kötött vállalkozási
szerződés módosításra került, így
a kivitelezés összesen 28.715.796
Ft + ÁFA, a műszaki ellenőri munkálatokat a GÓTIKA STÚDIÓ Kft.
végezte el bruttó 445.500 Ft- ért. A
felújított épület átadása 2020. október 2-án megtörtént.
2020. október 05-én megkezdődött a Kéki utca járdafelújítása. A
felújítási munkálatok elvégzésére a
Magyar Falu Program keretein belül
az Aktuál- Útépítő Iroda Kft.-t bízta
meg az Önkormányzat 6.686.902 Ft
+ ÁFA-ért.
A Képviselő-testület 116/2020.
(IX.02.) számú határozatában foglaltak szerint a Nornik Kft.-t kérte
fel a Nyírbogdány belterület 654/2
hrsz-ú ingatlant érintő bontási tevékenység ellátására nettó 1.150.000
Ft+ ÁFA összegért. A bontási munkálatok 2020. november első napjaiban befejeződtek a vállalkozási
szerződésben kikötött feltételek
szerint.
A helyi felsőoktatási hallgatók
és a felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása céljából Nyírbogdány Község

Önkormányzata is csatlakozott
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez, amelyre 2020. november 05-ei
benyújtási határidőhöz településünkön 10 fő nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató
pályázott.
A 2/2020. (I.22.) számú költségvetési rendeletben elfogadottak alapján a Képviselő -testület
a Napker Kft.-t kérte fel a 4db
buszmegálló létesítésére a 131/2020
(XI.16) határozatban foglaltak szerint bruttó 2.400.300 Ft-ért. Az új
buszmegállók a Kéki utca 21., a
Kéki utca 24., a Gyártelep Vasútállomás elágazásában, valamint
a Dózsa György utcában kerültek
elhelyezésre 2020 november 06-án.
A korábbi évekhez hasonlóan a
település virágosítási hagyományait és módját folytatva
a körterületek rendben tartásának
és
rendezett
képének megtartásának érdekében
az Önkormányzat
az őszi virágosítása során 4.000 tő
árvácskát rendelt meg
Sinka Zoltán helyi vállalkozótól
150 Ft/tő áron, azzal a feltétellel,
hogy az ültetéseket személyesen
koordinálja.
A Karácsonyi ünnepek közeledtével a Képviselő-testület a múlt
évhez hasonlóan ismétlen 5.000
Ft értékben Edenred meleg étkezési utalványok osztását szavazta meg, minden életvitelszerűen a
településen tartózkodók számára
háztartásonként. Az utalványok
megrendelése 4.110.000 Ft összértékben megtörtént, amelyek az
Önkormányzati és a Polgármesteri
Hivatal dolgozói, valamint a Képviselő-testületi tagok együttes részvételével kerültek kiosztásra 2020.
december 4–5. között.
2020. évében a lakosság részére az elmúlt évekhez hasonlóan
községi rendezvényeket sajnos az
új COVID-19 vírus miatt nem tudtunk szervezni, ezért az elmaradt
rendezvényekre előirányzott kiadások terhére bruttó 5.500.000 Ft
értékben a tervezett költségkeretből mindkét településrész főterén
egy 32 elemből álló karácsonyi
díszvilágosítási hálózatot telepített
Nyírbogdány Község Önkormányzata.
Lisovszki Tamás
polgármester
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Nyírbogdányi Református Egyházközség hírei
„Mindeddig megsegített az Úr”
(1. Sámuel, 7,12)

E

zzel a fent említett Igével
összegezzük az Úrnak a
2020. esztendejét, mely valószínűleg fordulópontot jelent
mindannyiunk életében és
egész teremtett világunknak
működésében.
Az egyházunk életében ebben az
esztendőben is középpontban volt
az immár két esztendeje húzódó
templomfelújítási projekt, melynek
minden megvalósult pontjáért hálaadással tekintünk az Égre és mindazokra a testvéreinkre akik kétkezi
munkájukkal szakszerű tudásukkal
szeretetükkel hozzájárultak a megújulás megvalósításához.
Hálás szívvel gondolunk a
Testvérek önzetlen adományaira
és figyelmére, az Önkormányzat
jóindulatú anyagi és közösségépítő
segítségére és a Magyar Kormány
felbecsülhetetlen értékű támogatására.
Az intézményeink szépen és jó
rendel működtek bár a külső környezet egész esztendőben bénítóan hatott ránk. Nagy szeretettel
végezzük a ránk bízott szolgálatot

a Sion Idősek Szeretetotthona mind
a 8 ellátási formájában. Segítségünket örömmel veszik igénybe az
emberek, de továbbra is szeretnénk
biztatni minden rászorulót, segítségért kiáltó testvérünket, hogy jelezze igényét, hiszen kapacitásaink
nagyobb terhet is elbírnak.
Itt említeném meg, hogy nagy
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a fogyatékkal élő
vagy az idős nappali klubjainkba ahol igény szerint akár egész
napos ellátást is tudunk biztosítani
folyamatosan megújuló foglalkozásokkal, szabadtéri programokkal
akár ingyenes étkezéssel. Továbbá

Nyírbogdány község idős lakóinak
tudunk segíteni otthoni gondozásban, gyógyszerkiváltásban, bevásárlásban, hivatali ügyintézésekben
a házi segítségnyújtás és a támogató szolgálaton keresztül. Étkeztetéssel kapcsolatos igényeket is
fogadunk.
Bölcsődénk egész évben várja
családi melegséggel a 3 év alatti
gyermekeket, színes programokkal
igény szerinti nyilvántartással.
A világméretű pandémia sokkjából és beteg napjaiból éledezve
nem meghasonlottunk Isten jóságában és szeretetében, hanem még
inkább arra buzdít, hogy minden
erőnkkel megtartsuk az intézményeink minden kliensét, szakdolgozóinkat és egész szolgálatunkat
abban a biztos hitben hogy, nem
hiábavaló a mi munkánk az úrban.”
Örömmel vettük, hogy új iskolavezetés jó szándékkal és keresztyéni készséggel fordult felénk
hogy református gyermekinknek
továbbra is biztosított a hitoktatás
emberformáló lehetősége.
A gyülekezeti alkalmak működéséhez (már amikor engedélyezett
volt) a község Kultúrházát kaptuk
kölcsön amit nagy hálával köszönünk meg a Képviselő Testületnek.

A járvány ideje alatt is elvégeztük a ránk bízott szolgálatokat feladatokat mindezért Istené legyen a
dicsőség.
Advent 3. hetében karácsony
közeledtével ezekben a szokatlan
fájdalmas és furcsa napokban Isten
üdvözítő szeretetére várakozunk,
hogy újra megjelenjen karácsony
ünnepében az Úr Jézus Krisztus
és sokadszorra vagy talán először
megszülessen a szívünkben.
Szeretettel köszönöm mindazoknak a testvéreknek a szolgálatátlegyenek azok közvetlen vagy
közvetetett munkatársaink vagy
szolgatársaink-, akik válságos napjainkban, imádságban hordozták
minden dolgainkat.
Kívánok szívemből gyülekezetünkkel és intézményeinkkel egyetemben Mindenkinek reményteljes
boldog karácsonyi ünnepet. Kívánom, h a piciny láng ne aludjék ki a szívünkben hanem napról
napra nőjön és piciny lángjaink
ahogy összeérnek annak fényénél
és ragyogásánál tekintsünk az előttünk álló új esztendőre.
Testvéri szeretettel, és áldáskívánással.
Angyalosy Zsoltné
intézményvezető lelkipásztor

Krisztus születik! Dicsőítsétek!

G

örögkatolikus karácsonyi
köszönésünk különös
jelen időbe helyez minket,
hiszen nem azt mondja, hogy
egyszer, valamikor megszületett, sem azt, hogy majd karácsonykor fog megszületni,
hanem: Krisztus ma születik!

Az idén még időszerűbb ez a
maradandó örök isteni jelen. Tényleg elmarad a karácsony, ahogyan
elmaradt (?!) a húsvét? Sok, számunkra természetes hagyományról
és megszokott ünnepi eseményről
le kell mondanunk? No, és akkor
mi marad? Az örök isteni és örök
emberi tartalom és üzenet, vagyis
az, amit minden korban és minden élethelyzetben ünnepelnek az
emberek: életerőnket, azaz Isten
örök és visszavonhatatlan szeretetét. Erre emlékezteti magát az
ember jólétben és szegénységben,
békeidőben és háborúban, szenvedve vagy mosolyogva, egyedül vagy
családban, egészségben és járványban. Milyen törékeny az ember!

És Isten milyen kitartóan türelmes! Hívatlanul is jön, megszületik
közénk – erre építve díszíthetjük
az idén is életünket a megszokott
kellékekkel, de talán nem a megszokott módon. „Szeressünk tehát,
mert Isten előbb szeretett minket”
(1Ján 4,19). Ő előbb és hamarabb
szeret, kéretlenül és hívatlanul,
sőt azelőtt, hogy kigondolnánk,
ötletelnénk, már a szándékot – az
Isten szerinti szándékot! – is ő
ébreszti bennünk, hiszen „Isten az,
aki bennetek az akarást és a véghezvitelt egyaránt műveli jóakarata szerint” (Fil 2,13). Istenem,
bárcsak így lenne, a te jóakaratod
indítana tettre és szóra!
Görögkatolikus közösségünk
számára is ez az erőforrás, ezért
bízunk és bizakodunk, ezért
mertünk a templomunk felújításába belevágni annak ellenére,
hogy négy éve még nem is tudtuk, milyen sok akadályba fogunk
ütközni. Végre most decemberben
már a végére érünk, és az utolsó
fillért is megkapjuk a pályázat-

ból! Mennyi munka, aggodalom
és imádság van mögöttünk! De
álmatlan éjszaka egy sem, mert
becsületesen dolgoztunk, és a többit az Úrra bíztuk. A következő
esztendőt végre azzal kezdhetjük,
hogy a befejezett munkát ünnepélyesen átadjuk, és Isten műveként
megáldjuk. Hála ezért az Istennek,
és köszönet a munkatársaimnak,

segítőimnek, görögkatolikus csapatunknak a jelenlétért és a közösen
meghozott felelősségteljes döntésekért. Sokszor találkoztunk, sokszor tárgyaltunk, a közös munka
gyümölcsét már közösen élvezhetjük, és felújított épületünkben a
közösen elkezdett munkát folytathatjuk, szándékunk szerint egész
Nyírbogdány megelégedésére,
hogy így jövőre is együtt ünnepeljünk, és köszöntsük egymást:
Krisztus születik! Dicsőítsétek!
De addig is, templomunk nyitva.
Aki megteheti, azt várjuk karácsony előestjén, december 24-én
15 órától zsolozsmára, az ünnepen
pedig, 25-én 9.30-tól, 26-án 11-től,
27-én 9.30-tól szent liturgiára. Ha
pedig valaki a járvány miatt otthon
marad, imádkozzon velünk együtt
azokban az órákban, mert „Ma a
Szűz a legfelsőbb Lényt szüli, és
a föld a Befogadhatatlannak istállót ajánl fel…” (karácsonyi ünnepi
konták).
Szabados Viktor
parókus
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Vannak családok, ahol elkél a segítség

Gyermekvédelmi tanácskozás
2020

2020. február 14-én 09.00 órai
kezdettel megtartottuk az Éves
Szakmai
Tanácskozásunkat,
melyen részt vettek az észlelő
és jelzőrendszer tagjai, valamint
a gyermekvédelmi és gyámügyi
feladatokat ellátó szakemberek.
Ezúton köszönjük Nyírbogdány
település vezetőinek, hogy a helyszínt biztosították számunkra, a
résztvevőknek, hogy jelenlétükkel
megtiszteltek bennünket, és az
egész éves munkájukat. Továbbra
is bízunk a sikeres együttműködésben.
Érintett témáink:
• Szabados Ildikó családsegítő
beszámolója a Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat 2019.
évi munkájáról.
•
Bodnárné Bacsó Ibolya iskolai
ifjúságvédelmi felelős beszámolója az iskola 2019. évi munkájáról.
• Lakatos Istvánné óvodai ifjúságvédelmi felelős beszámolója az
óvoda 2019. évi munkájáról.
• Stál Valéria védőnő 2019. évi
beszámolója.
• Demecseri Rendőrőrs 2019. évi
beszámolója
• Rácz Istvánné a Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, mint
járási jelzőrendszeri tanácsadó
beszámolója az észlelő- és jelzőrendszerek 2019. évi működésének tapasztalatairól.
• Szilágyi Istvánné Kemecsei Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi
szakügyintézője
beszámolt a
2019. évben végzett gyámügyi
feladatokról.
• Aktuális kérdések átbeszélése
• Az éves tanácskozás tapasztalatai
A gyermekjóléti szolgáltatás
alapvető prevenciós feladata a
településen lévő észlelő és jelzőrendszer működésének biztosítása,
mely lehetővé teszi mindazoknak
a szakembereknek az együttműködését, akik bármilyen formában
kapcsolatba kerülnek a gyermekkel. Az elmúlt években szoros, élő
kapcsolat alakult ki a jelzőrendszer tagjaival, az együttműködés
tovább erősödött, a kollégák gyakran együtt végzik a családlátogatásokat.
Összességében elmondható,
hogy a jelzőrendszer hatékonyan
működik a településünkön. A
jelzést követően a szakemberek
együttműködése megvalósul. A jel-
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zőrendszeri tagok képesek együtt
gondolkodni, hogy a gyermek
számára tartós biztonságos életkörülményeket garantáljanak családjaikban. A gyermekek családban
történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése érdekében,
a napi munkánk során felmerült
problémák megoldásában szorosan együttműködve tudjuk egymás
munkáját segíteni, kölcsönösen
tájékoztatva egymást.
Szabados Ildikó családsegítő
egyben a település jelzőrendszeri felelőse egész évben fogadja a
jelzőrendszeri tagoktól továbbá a
lakosságtól érkezett jelzéseket.
Nyírbogdány Község Családés Gyermekjóléti Szolgálata a
Covid-19 humán járvány terjedése miatt feltérképezte a lakosság
körében a fogyatékkal élő személyeket. Igény szerint bevásárolt,
gyógyszereket váltott ki részükre.
Azok a családok, akik karanténba
kerültek a járvány miatt és igényelték a bevásárlást, gyógyszerek kiváltását a családsegítő azt is
elvégezte.
Élelmiszersegély adományozás
egész évben folyamatos a településen.
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
keretén belül három fő csoport
került a jogosultak megállapítására.
1. RSZTOP 1.1.1. (0-3) éves
korcsoport.
2. RSZTOP 4.1.1. Szociálisan
rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek.
3. RSZTOP 2.1.1. Nyári gyermekétkeztetés keretén belül 7-14
éves korcsoport.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál minden hónapban

szakmaközi megbeszélések, esetmegbeszélések illetve esetkonferenciák megtartására kerül sor. Az
aktuális problémák átbeszélése a
megoldáshoz vezető lépések a jelzőrendszeri tagokkal, ill. családokkal történik.
A Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat egész évben fogadja az
adományokat a helyi, ill. más településen élő lakosoktól. Megyén
kívül is vannak olyan szervezetek,
akik adományokkal támogatják a
rászoruló helyi lakosokat, családokat. Ezek az adományok nem csak
ruha adományok, hanem háztartási cikkek, játékok akár bútorok
is. Jelenleg is érkezik adomány a
Szolgálathoz, aminek a kiosztására
remélhetőleg december hónapban
kerül sor. Vannak a településen
olyan családok, akik rendszeresen ajánlanak fel adományokat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
az egész évi felajánlásaikat!
A Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat az ősz beköszöntével
tájékoztató előadást tartott iskolás
gyermekek számára: „Bringázni
jó” Biztonságos kerékpározásról.
Az előadás végén minden gyermek
kapott egy kis ajándékot a biz-

tonságos kerékpárhasználatához.
Sajnos a Covid-19 humán járvány
miatt a gyermekekkel a személyes
kapcsolat a szolgálatnál minimális. Míg nem alakult ki a járvány
azelőtt az iskolából haza ballagó tanulók sokszor felkeresték a
Családsegítő irodáját. Elmesélték
az iskolában történteket, ki miből
felelet, hogyan viselkedett. Az
irodában mindíg van valamilyen
kis apróság, amivel a családsegítő
megörvendezteti a gyermekeket.
Reméljük hamar túl leszünk a járványon és vissza áll a régi életünk,
amikor a gyermekek újból felkereshetik a családsegítőt.
A Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat „Ingyen elvihető könyvek” címmel ingyenes könyvosztást tartott az épület előtt. Bárki
vihetett el könyvet a kihelyezett
székre és dobozokban lévő könyvekből.
Három napig tartott a könyvosztás több mint száz db könyv került
így kiosztásra és talált gazdára.
A Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat Mediátor tanácsadást is
tart. Ami ugyancsak ingyenes szolgáltatás. A mediáció tulajdonképpen közvetítést jelent. Egy olyan
speciális konfliktuskezelő, alternatív vitarendező módszer, melyben
a mediátor a felek közti vitában
semleges harmadik félként jár közben, segít tisztázni a helyzetet és
olyan megoldást találni, mely a
felek mindegyike számára elfogadható.
A tavalyi év decemberében
már hagyományként a Mikulás
megérkezett a település főterére
a gyermekek legnagyobb örömére. Reméljük, az idei évben sem
feledkezik meg a Mikulás rólunk
és ebben a járványügyi helyzetben
is meg fogja látogatni a települést.
Vigyázzunk egymásra!
Szaabados Ildikó
családsegítő
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A beszámoló a védőnői szolgálat
2020. évi tevékenységéről

A

védőnő munkáját a
49/2004.számú ESZCSM
rendelete szabályozza.
Munkáltatója és fenntartója
az Önkormányzat, szakmai
felügyeletét a Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala
látja el, vezető védőnő személyében.

A védőnő ellátási területe az
egészségügyi alapellátásról szóló
2015.évi CXXIII.törvény 6.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint megállapított védőnői körzetre terjed ki.
A védőnő feladatát az ellátási
területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles
ellátni. Ezen túlmenően köteles a
gondozás lehetőségét felajánlani a
körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személynek is, akiről
tudomást szerez, és ellátása védőnői
kompetenciájába tartozik.
A védőnői szolgáltatás nem
választható.
2020. márciusától jelentősen
megváltozott a védőnői munka.
Az országos tisztifőorvos ajánlása alapján kellett dolgozni, a
járványügyihelyzet
alakulásának megfelelően. Ezt folyamatosan aktualizálták, és előírták hogy
hogyan kell dolgoznunk. Heti szinten új eljárásrend lépett érvénybe.
A kezdeti káosz után azonban normalizálódott a helyzet, és alkalmazkodással, együttműködéssel tovább
tudtunk dolgozni.
Jelenleg családlátogatás csak
szükséges esetekben végezhető,
ha a családtagok egészségesek, de
erről előzetesen tájékozódni kell.
Természetesen szájmaszkot és kézfertőtlenítőt magunkkal kell vinni
és használni.
Továbbra is a távkonzultációt
kell előnyben részesíteni, illetve a
személyes találkozás, tanácsadáson
való részvétel, előjegyzés alapján
történik.
Ezenkívül folyamatosan fertőtlenítő takarítást és gyakori szellőztetést kell végezni a tanácsadó
helyiségben.
NŐVÉDELEM:
Munkanapokon reggel 8 órától 10
óráig fogadóóra keretében aktuális
problémák miatt kereshetik fel a
nők a védőnői tanácsadót.
Munkám során bizalommal fordulnak felém egészségügyi, szociális, és lelki problémákkal is.

Szorgalmazom a nők körében a
rendszeres szűrővizsgálatokon való
részvételt, bátorítom őket saját érdekükben, segítem a családtervezést,
nem kívánt terhességek megelőzését, szakorvoshoz való eljutásukat.
A 2020. év nyarán az Önkormányzat által biztosított autóbuszt
igénybe vehették az asszonyok, a
szűrőállomásra történő utazás során.

keknél pedig az évente 1x elvégzendő kornak megfelelő szűrővizsgálat.
Eltérés illetve lemaradás esetén
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Kemecsei
Tagintézményéhez kell irányítani
a gyerekeket, ahol korai fejlesztés, gyógytestnevelés és pedagógiai
szakértői tevékenység is rendelkezésre áll.
Míg a tavalyi évben 10 alkalommal rendelt a Jósa András
Oktatókórház Újszülöttosztályának
Vezetője, Gyermekgyógyász szakorvosnő a tanácsadónkban, összesen 154 gyermek részesült ebben a
vizsgálatban.
Sajnos az idei évben csak januárban és februárban rendelt nálunk
doktornő, a vírushelyzet óta nem
jött községünkbe.
A gyermekek 6 éves korig 11
kötelező védőoltásban részesülnek,
amit a szülő kiegészíttethet támogatott és nem támogatott oltásokkal. Ezeket beillesztjük a kötelezők
mellé. A tapasztalatom az, hogy
egyre többen vesznek meg kisebbnagyobb összegű kiegészítő oltást a
gyereküknek.

TERHESGONDOZÁS:
A 2020. évben a mai napig 27 fő
lett nyílvántartásba véve. Ebből 18
év alatti 3 fő, 37 év fölötti nincs.
Az idei évben 2 újszülött maradt
a kórházban, és került nevelőszülőhöz a szülés után, mivel rossz
szociális körülmények miatt nem
volt hazaadható a családnak.
A terhesgondozás a szülésznőgyógyász, a háziorvos és a védőnő közös kompetenciájába tartozik,
együttműködve dolgoznak. A terhes
anyukák számára továbbra is elérhető havonta egy szülész-nőgyógyász
rendelése a védőnői tanácsadóban.
GYERMEKGONDOZÁS:
A 2020. évben a mai napig 25 gyermek született. Az idei évre még 1
születés várható.
Koraszülöttek száma: 1.
A nyílvántartott gyermekek száma:
0-1 éves korig 25 fő,
1-3 éves korig 55 fő,
3-6 éves korig 89 fő.
Születésszám alakulása éves
viszonylatban. (táblázat)

ÓVODA- ÉS
ISKOLAEGÉSZSÉGÜGY:
A 2020. szeptemberi állapotnak
megfelelően az Óvodába beiratott
gyermekek száma: 70 fő, (2019.
évben 78 fő), az Általános Iskolába
beiratott gyermekek száma:118 fő
volt. ( 2019. évben 137 fő)
Az idei tanévben is eltudtuk kezdeni az iskolában a kampányoltásokat, bár több hiányzó van, mint az
azt megelőző években.
Az idei tanévben először nyílt
lehetőség arra, hogy a 7.osztályos
lányok mellett, a fiútanulók szülei

Védőnői tanácsadáson 147 csecsemő, 98 kisgyermek, 36 nagygyermek jelent meg. Ilyenkor történik
meg a testi fejlődés, beszédfejlődés,
mozgásfejlődés nyomonkövetése és
írásban rögzítése, nagyobb gyerme-

Születésszám alakulása éves viszonylatban
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is kérhették a humánpapilloma vírus
elleni nem kötelező oltást, amivel
elég sokan éltek.
NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT:
Községünkben nevelőszülők által
nevelt gyermekek száma: 16 gyermek.
GYERMEKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG:
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolatunk rendszeres, folyamatos. Mint jelzőrendszeri
tag, havonta szakmaközi megbeszéléseken vesz részt a védőnő, évente 1 alkalommal gyermekvédelmi
tanácskozáson, illetve egyedi esetekben azonnali megbeszéléseket és
közös családlátogatásokat teszünk.
A problémákat átbeszélve, az adott
gyermeket vagy családot figyelembe véve a legjobb közös javaslatot,
döntést igyekszünk meghozni.
SZAKFELÜGYELET:
Az idei évben csak online szakfelügyelet történt és munkaértekezletünk sem volt.
A tavalyi évben a KSH Népességtudományi Intézet felmérésében
vettem részt segítőként. Az ország
különböző területein dolgozó védőnők segítettékezt a kutatást. Név
nélkül, önkéntesen beleegyező szülőket kellett keresni.
Kikérdezést kellett végezni egyszer a terhességről, majd 6 hónap
múlva a babaféléves koráig történt eseményekről. Ez a kutatás a
2019-ben született gyerekek fejlődését fogja nyomonkövetni egészen
addig, míg tanulmányaikat be nem
fejezik.
Tavaly szeptembertől a Nyírbogdányi Református Egyházközség
SION Fejlesztő Nevelést-Oktatást
Végző Iskola is megkapta az
ÁNTSZ engedélyét, tehát iskolának
minősítették. Ez azt jelenti hogy ott
is biztosítani kellett az iskolaorvosi
és védőnői ellátást, amit munkaidőn
túl,a munkáltatóm engedélyével
látok el. Ott is ugyanolyan kötelezettségeim vannak mint az általános
iskolánál felsoroltak.
Ugyanúgy mint az azelőtti évben
rengeteg felajánlás érkezik a szülők
részéről, segíteni akarnak olyan családoknak akik hátrányos helyzetben
vannak.
Felajánlanak ruhát, cipőt, tápszert, ágyat, pelenkát, játékokat.
Stál Valéria védőnő
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A Gyártelep 11 db új Nyertes önkormányközterületi kamerája zati pályázatok
T

A

ájékoztatjuk a lakosságot,
hogy 2020. december 9-én
az érintett szakhatóságok,
illetve az önkormányzat és
a kivitelezők közös műszaki
bejárásának eredményeképpen átadásra került a
Gyártelep 11 db új közterületi
kamerája.

A község korábban létesített
13 kamerájával együtt egy rendszeren, rádió jelek segítségével
a Polgármesteri Hivatal szerver
szobájában fog majd működni. A
Gyártelepi kamera rendszer közel
4 millió forintos EU un. Leader
támogatási résszel valósulhatott
meg. A kamerák akkor tudnak
majd felvételt is készíteni és közterület felügyeletet ellátni, ha a
műszaki átadásról készült jegy-

Magyar Falu 2020. pályázati kiírásai során az
önkormányzat által benyújtott pályázatok vonatkozásában, alábbi nyertes, támogatásokról tudjuk tájékoztatni a
közvéleményt:

zőkönyv benyújtását követően az
EON a közvillamossági hálózatára azt rákapcsolja, várhatóan egykét héten belül.
Lisovszki Tamás
polgármester

– korábban már hírt adtunk arról.
hogy a nyár végén 9.116.129,-Ft
támogatást kapott az önkormányzat egy rakodó munkagép és egy
fűnyírótraktor beszerzésére. A
rakodó munkagép olyan tartozékokkal is felszerelésre kerül, mint
árokásó adapter, négy funkciós
lapát és raklapvilla
– a Dózsa György utca teljes járdaszakasza 4.999.996,-Ft támogatásból kerülhet felújításra, amely
a nemrég átadott Kéki utca-i járda folytatásaként a község köz-

pontjából, gépjármű forgalomtól
elkülönítve, teljes mértékben biztonságos közlekedési feltételekkel
köti majd össze a kerékpárúttal a
Gyártelep településrészt.
– szintén sikeres volt a gyártelepi temető belső parkolójának
felújítására benyújtott önkormányzati pályázat, amelynek
eredményeképpen 5 millió forintból épülhet meg a „sármentesített” parkoló.
– sikeres volt a leromlott épületek kiváltására benyújtott önkormányzati pályázat is, amelynek
alapján 4.999.990 forintot kapott
a község, hogy a Kéki utca 20.
szám alatti, a romossá vált régi
iskola magánkézben lévő épülete
és ingatlana önkormányzati tulajdonba és azzal együtt elbontásra
kerülhessen.
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020-ban is megrendezésre került könyvtárunkban
az Országos Könyvtári
Napok rendezvénysorozat,
a vírushelyzet miatt hozott
szabályok szigorú betartása
mellett.
A Szegedi látványszínház előadásában a Pötyi kutya megmentése című interaktív előadást nézhették meg a Kazinczy Ferenc
baptista Általános Iskola első osztályos tanulói. A gyerekek amellett, hogy jól szórakoztak, sokat
tanultak a környezetvédelemről.
A kortárs gyermekirodalom

közkedvelt képviselője, Harcos

A község temetőivel kapcsolatos hírek
Idén októberben elkészült a
községi temető ravatalozójának
felújított épületszárnya, illetve
azzal együtt megújultak az épület
körüli térburkolatok, valamint a
ravatalozó régi épületének egybeszínezése és megtörtént a harangláb áthelyezése is. Novemberi
hónapban új aszfalt réteget kapott

a temető Petőfi utcáról nyíló belső
útja is.
A temetőgondnok tájékoztatása
szerint, 2020. december 11. napjáig 24 koporsós és 19 urnás temetés történt a település mindkét
temetőjét együttvéve, amelyek a
tavalyi év számait összehasonlítva
mindössze 1 koporsós temetéssel

térnek el.
A jövőt illetően, újabb beruházás valósul meg a község temetőjében, immár a Gyártelepi temetőt
érinti a fejlesztés. Az önkormányzat 5 millió forint nyertes pályázati támogatással rendelkezik a
gyártelepi temető belső parkolójának felújítására. A hátsó bejáraton

Alapítványi hírek
N

yírbogdány Község
Tehetséges Gyermekei
nek Tanulásáért Közalapítvány „Őszi Álom” elnevezéssel rajzpályázatot hirdetett
Nyírbogdányban elő gyermekek részére. A rajzpályázat
három korcsoportban volt
meghirdetve, amelyek az
alábbiak voltak:

Nagyon nagy örömünkre a
három korcsoportban összesen 27
rajz érkezett be. A benyújtott rajzokat egy független zsűri bírálta
el, amelynek vezetője Dr. Szepesi Andrásné volt, akinek ezúton
is köszönjük önzetlen munkáját.
A zsűrizésnél figyelembe vették,
hogy a rajz megfelel a pályázat
kiírásának és az önálló kivitelezés
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kritériumának. A pályázatra beküldött rajzok mindegyike tehetségről
árulkodott és árulkodik, minden
„kis festőnek” és az őket támogató szülőknek is köszönjük szépen
a nevezést. A szép rajzokat látva az alapítvány kuratóriuma úgy
döntött, hogy a díjazottokon kívül
minden gyermek kapjon egy kis
ajándékot és oklevelet a munkájukért.
Ez a pályázat nem jöhetett volna létre a Nyírbogdány Község
Önkormányzat és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt támogatása nélkül,
KÖSZÖNJÜK NEKIK.
A díjak átadását egy ünnepség
keretén belül szerettük volna megvalósítani, de a jelenlegi helyzetben az Alapítvány kuratóriuma
nem tartotta biztonságosnak. Ezért

egy kisfilmet forgattak barátaink
– köszönjük Erdei-Nagy Ibolyának és Csordás Lászlónak a szép

keresztül egy sármentesített zúzott
kővel borított, szegélykövekkel
kitámasztott új parkoló teszi majd
komfortosabbá a látogatók temetőbe gépjárművel történő érkezését.
A temetők, téli nyitvatartási
rendje szerint 07-18.00 óra közötti
időtartamban látogathatók.
megvalósítást – amely tartalmazta
a résztvevők rajzait és persze a
díjazottak felsorolását. Ezen kisfilmet az Alapítványunk Facebook
oldalán lehet megtekinteni.
A rajzok a későbbiek során kiállításra kerülnek majd.
Prekup Zsolt
elnök

15

Bálint mutatta be A boszorkánycica című mesekönyvét a harmadik osztályos gyerekeknek. Nagy
sikert aratott a mese, köszönet
Harcos Bálintnak a meseolvasásért és vetítésért. Várjuk vissza
Nyírbogdányba! A nyolcadik osztályosok érdeklődéssel hallgatták
Mádi Péter előadását a könyvtárban környezetvédelemről, egészségvédelemről.
Vitéz Kulcsár Sándor a Régi
idők emlékei című könyvét mutatta be az olvasóknak, s nagy szeretettel hallgattuk történeteit a régi
Nyírbogdányról is.

Decemberben is sok színes
programmal, adventi koszorú
készítéssel, kézműves foglalkozásokkal, könyvbemutatóval, gyermekelőadással szerettünk volna
kedveskedni településünk lakóinak, de sajnos a könyvtárnak be
kellett zárnia kapuit.
Kölcsönzésre továbbra is van
lehetőség, ezt a szándékot a
következő elérhetőségeken lehet
jelezni: konyvtar.nyirbogdany@
gmail.com, +3620/2292170. A
kért könyvek a könyvtár bejáratánál vehetőek át. Maszk használata
kötelező.

Új civil szervezet a község társadalmi életében

A

Kaleidoszkóp Gyerekház
Nonprofit Kft. december
közepén lesz 1/2 éves. Bár
még gyerekcipőben járunk
és a járványügyi helyzet is
korlátozta munkánkat, azért
működőképesek voltunk. Arra
fókuszáltunk, hogy mi az,
amit ebben a helyzetben is
megtehetünk.

Civil szervezetünk egyéni támogatásokkal tart fent egy Irodát a Fő
u. 62-ben. Sikerült teljesen felszerelnünk, minden technikai eszköz
és személyi feltétel adott a segítségnyújtáshoz. Számítógép park valósult meg, ami lehetőséget biztosít
gyermekek és felnőttek számára az
online tanuláshoz, ügyek intézéséhez. Még kevesen tudnak rólunk, de
egyre több család keres meg minket
szociális-, lelki-, jogi problémákkal. Ezekben nagyon sokat segít
az ingyenes jogi tanácsadásunk és
ügyek intézése is. Tevékenységünk-

Bogdányi
Hiradó

ről a Facebook oldalunkon, ill. a
weboldalunkon lehet tájékozódni.
www.kaleidoszkop.org
Nagy örömünkre szolgált, hogy
mind a Sunshine Fm, mind a Mustár
Fm készített riportot a szervezetünkről.
Ami első pillanattól fontos volt
számunkra, az a közösség építés. Azt
az érzést közvetíteni, hogy számíthatunk egymásra, együtt könnyebb.
Önkéntes csapatunk folyamatosan
növekszik. Személyes kapcsolattartás mostanra lehetetlenné vált, de a
telefon-, video beszélgetések napi
szintűek. Több Civil Szervezettel
is felvettük a kapcsolatot és vannak
akikkel már együtt is működünk.
Program szervezésben a legkiemelkedőbb a szeptember 5-i Kézműves napunk volt, melyre helyi
kézműveseket, iparművészeket hívtunk meg. Természetesen mindenki kivehette a részét a kézműves
foglalkozásokból, vízi dodzsemből,
cukorágyúból. Mindenki ingye-

nesen juthatott enni-innivalóhoz.
Ebédre különböző finomságokból
választhattunk és utána ledolgoztuk
egy kis tánccal, amit szintén helybeli lakosok vezettek. A visszajelzések
azt mutatták, hogy mindenki jól
érezte magát. Számunkra ez volt a
fontos.
Néhány héttel később gyermek
ruhabörzét tartottunk és koszorúkat
is készítettünk Mindenszentekre. A
többi programtervünket sajnos le
kellett mondanunk.
Megközelítőleg 40 zsák ruhaadományt + játékokat osztottunk eddig
szét. Az osztás személyre szabottan,
kérés alapján történt.
ÖRÖM ADNI – ÖRÖM KAPNI.
Előttünk a Karácsonyi ajándékok
csomagolása, szétosztása mely az
Adományozók jóvoltából sok munkát ró ránk, melynek természetesen
nagyon örülünk. Sok cipősdoboz
ajándék, tartós élelmiszer, ruha-,
műszaki cikk-, pénz felajánlás érkezik. Természetesen továbbiakat is

fogadunk december 15-ig. Ezúton
is köszönjük minden Támogatónak!
Hogy mik a terveink a következő évre? Rengeteg ötletünk van. A
legfontosabb, hogy a járvány megszűnjön és folytathassuk továbbra
is az idén elkezdett közösségépítő
foglalkozásainkat.
Mindenkinek Áldott, Szeretetteli Karácsonyt és Egészségben,
Örömökben gazdag Boldog Újévet
kívánunk!
Kaleidoszkóp Gyerekház Nonprofit
Kft. Csapata
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Mikulás ünnepség méltó
megszervezésének támogatása

A

képviselő-testület a Kazinczy
Ferenc Baptista Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
részére az elmúlt évek hagyományát
folytatva a 2020. évi település szintű
mikulás ünnepség méltó megszervezésére kérte fel az intézményvezeté-

sét, akik a felkérésnek megfelelően
az önkormányzat 200.000 Ft értékű
támogatásából a gyerekek részére megvásárolták a mikulás csomagot és az
alkalomhoz méltó ünnepség keretében
adták át a Baptista Óvoda és Általános
Iskola tanulói és óvodásai részére.

EREDMÉNYEK:
Korosztályok:

„Őszi
Álom”

3-6 éves korosztály
7-10 éves korosztály
11-14 éves korosztály

Eredmények:

11-14 éves korcsoport
I. helyezett: Ruska Enikő
II. helyezett: Kerekes Martin
III. helyezett: Potor Petra
Különdíj: Tóth Lívia Dorina

3-6 éves korcsoport
I. helyezett: Dankó Imre
II. helyezett: Majzer Hanna
III. helyezett: Lisovszki Rita

7-10 éves korcsoport
I. helyezett: Potor Viktória
II. helyezett: Borbély Szabolcs
III. helyezett: Kázmér Zsófia
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Boglárka, Alfonz
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Egyed, Egon
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Kármen, Anita
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Miksa
Kálmán, Ede
Helén
Teréz
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Hedvig
Lukács
Nándor
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Orsolya
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Mindenszentek, Marianna
Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz
Albert, Lipót
Ödön
Hortenzia, Gergő
Jenő
Erzsébet, Zsóka
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin
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András, Andor
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Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter
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Mikulás ünnepség méltó
megszervezésének támogatása

A

képviselő-testület a Kazinczy
Ferenc Baptista Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
részére az elmúlt évek hagyományát
folytatva a 2020. évi település szintű
mikulás ünnepség méltó megszervezésére kérte fel az intézményvezeté-

sét, akik a felkérésnek megfelelően
az önkormányzat 200.000 Ft értékű
támogatásából a gyerekek részére megvásárolták a mikulás csomagot és az
alkalomhoz méltó ünnepség keretében
adták át a Baptista Óvoda és Általános
Iskola tanulói és óvodásai részére.

EREDMÉNYEK:
Korosztályok:

„Őszi
Álom”

3-6 éves korosztály
7-10 éves korosztály
11-14 éves korosztály

Eredmények:

11-14 éves korcsoport
I. helyezett: Ruska Enikő
II. helyezett: Kerekes Martin
III. helyezett: Potor Petra
Különdíj: Tóth Lívia Dorina

3-6 éves korcsoport
I. helyezett: Dankó Imre
II. helyezett: Majzer Hanna
III. helyezett: Lisovszki Rita

7-10 éves korcsoport
I. helyezett: Potor Viktória
II. helyezett: Borbély Szabolcs
III. helyezett: Kázmér Zsófia
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2020. december

A Gyártelep 11 db új Nyertes önkormányközterületi kamerája zati pályázatok
T

A

ájékoztatjuk a lakosságot,
hogy 2020. december 9-én
az érintett szakhatóságok,
illetve az önkormányzat és
a kivitelezők közös műszaki
bejárásának eredményeképpen átadásra került a
Gyártelep 11 db új közterületi
kamerája.

A község korábban létesített
13 kamerájával együtt egy rendszeren, rádió jelek segítségével
a Polgármesteri Hivatal szerver
szobájában fog majd működni. A
Gyártelepi kamera rendszer közel
4 millió forintos EU un. Leader
támogatási résszel valósulhatott
meg. A kamerák akkor tudnak
majd felvételt is készíteni és közterület felügyeletet ellátni, ha a
műszaki átadásról készült jegy-

Magyar Falu 2020. pályázati kiírásai során az
önkormányzat által benyújtott pályázatok vonatkozásában, alábbi nyertes, támogatásokról tudjuk tájékoztatni a
közvéleményt:

zőkönyv benyújtását követően az
EON a közvillamossági hálózatára azt rákapcsolja, várhatóan egykét héten belül.
Lisovszki Tamás
polgármester

– korábban már hírt adtunk arról.
hogy a nyár végén 9.116.129,-Ft
támogatást kapott az önkormányzat egy rakodó munkagép és egy
fűnyírótraktor beszerzésére. A
rakodó munkagép olyan tartozékokkal is felszerelésre kerül, mint
árokásó adapter, négy funkciós
lapát és raklapvilla
– a Dózsa György utca teljes járdaszakasza 4.999.996,-Ft támogatásból kerülhet felújításra, amely
a nemrég átadott Kéki utca-i járda folytatásaként a község köz-

pontjából, gépjármű forgalomtól
elkülönítve, teljes mértékben biztonságos közlekedési feltételekkel
köti majd össze a kerékpárúttal a
Gyártelep településrészt.
– szintén sikeres volt a gyártelepi temető belső parkolójának
felújítására benyújtott önkormányzati pályázat, amelynek
eredményeképpen 5 millió forintból épülhet meg a „sármentesített” parkoló.
– sikeres volt a leromlott épületek kiváltására benyújtott önkormányzati pályázat is, amelynek
alapján 4.999.990 forintot kapott
a község, hogy a Kéki utca 20.
szám alatti, a romossá vált régi
iskola magánkézben lévő épülete
és ingatlana önkormányzati tulajdonba és azzal együtt elbontásra
kerülhessen.
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020-ban is megrendezésre került könyvtárunkban
az Országos Könyvtári
Napok rendezvénysorozat,
a vírushelyzet miatt hozott
szabályok szigorú betartása
mellett.
A Szegedi látványszínház előadásában a Pötyi kutya megmentése című interaktív előadást nézhették meg a Kazinczy Ferenc
baptista Általános Iskola első osztályos tanulói. A gyerekek amellett, hogy jól szórakoztak, sokat
tanultak a környezetvédelemről.
A kortárs gyermekirodalom

közkedvelt képviselője, Harcos

A község temetőivel kapcsolatos hírek
Idén októberben elkészült a
községi temető ravatalozójának
felújított épületszárnya, illetve
azzal együtt megújultak az épület
körüli térburkolatok, valamint a
ravatalozó régi épületének egybeszínezése és megtörtént a harangláb áthelyezése is. Novemberi
hónapban új aszfalt réteget kapott

a temető Petőfi utcáról nyíló belső
útja is.
A temetőgondnok tájékoztatása
szerint, 2020. december 11. napjáig 24 koporsós és 19 urnás temetés történt a település mindkét
temetőjét együttvéve, amelyek a
tavalyi év számait összehasonlítva
mindössze 1 koporsós temetéssel

térnek el.
A jövőt illetően, újabb beruházás valósul meg a község temetőjében, immár a Gyártelepi temetőt
érinti a fejlesztés. Az önkormányzat 5 millió forint nyertes pályázati támogatással rendelkezik a
gyártelepi temető belső parkolójának felújítására. A hátsó bejáraton

Alapítványi hírek
N

yírbogdány Község
Tehetséges Gyermekei
nek Tanulásáért Közalapítvány „Őszi Álom” elnevezéssel rajzpályázatot hirdetett
Nyírbogdányban elő gyermekek részére. A rajzpályázat
három korcsoportban volt
meghirdetve, amelyek az
alábbiak voltak:

Nagyon nagy örömünkre a
három korcsoportban összesen 27
rajz érkezett be. A benyújtott rajzokat egy független zsűri bírálta
el, amelynek vezetője Dr. Szepesi Andrásné volt, akinek ezúton
is köszönjük önzetlen munkáját.
A zsűrizésnél figyelembe vették,
hogy a rajz megfelel a pályázat
kiírásának és az önálló kivitelezés
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kritériumának. A pályázatra beküldött rajzok mindegyike tehetségről
árulkodott és árulkodik, minden
„kis festőnek” és az őket támogató szülőknek is köszönjük szépen
a nevezést. A szép rajzokat látva az alapítvány kuratóriuma úgy
döntött, hogy a díjazottokon kívül
minden gyermek kapjon egy kis
ajándékot és oklevelet a munkájukért.
Ez a pályázat nem jöhetett volna létre a Nyírbogdány Község
Önkormányzat és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt támogatása nélkül,
KÖSZÖNJÜK NEKIK.
A díjak átadását egy ünnepség
keretén belül szerettük volna megvalósítani, de a jelenlegi helyzetben az Alapítvány kuratóriuma
nem tartotta biztonságosnak. Ezért

egy kisfilmet forgattak barátaink
– köszönjük Erdei-Nagy Ibolyának és Csordás Lászlónak a szép

keresztül egy sármentesített zúzott
kővel borított, szegélykövekkel
kitámasztott új parkoló teszi majd
komfortosabbá a látogatók temetőbe gépjárművel történő érkezését.
A temetők, téli nyitvatartási
rendje szerint 07-18.00 óra közötti
időtartamban látogathatók.
megvalósítást – amely tartalmazta
a résztvevők rajzait és persze a
díjazottak felsorolását. Ezen kisfilmet az Alapítványunk Facebook
oldalán lehet megtekinteni.
A rajzok a későbbiek során kiállításra kerülnek majd.
Prekup Zsolt
elnök
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Bálint mutatta be A boszorkánycica című mesekönyvét a harmadik osztályos gyerekeknek. Nagy
sikert aratott a mese, köszönet
Harcos Bálintnak a meseolvasásért és vetítésért. Várjuk vissza
Nyírbogdányba! A nyolcadik osztályosok érdeklődéssel hallgatták
Mádi Péter előadását a könyvtárban környezetvédelemről, egészségvédelemről.
Vitéz Kulcsár Sándor a Régi
idők emlékei című könyvét mutatta be az olvasóknak, s nagy szeretettel hallgattuk történeteit a régi
Nyírbogdányról is.

Decemberben is sok színes
programmal, adventi koszorú
készítéssel, kézműves foglalkozásokkal, könyvbemutatóval, gyermekelőadással szerettünk volna
kedveskedni településünk lakóinak, de sajnos a könyvtárnak be
kellett zárnia kapuit.
Kölcsönzésre továbbra is van
lehetőség, ezt a szándékot a
következő elérhetőségeken lehet
jelezni: konyvtar.nyirbogdany@
gmail.com, +3620/2292170. A
kért könyvek a könyvtár bejáratánál vehetőek át. Maszk használata
kötelező.

Új civil szervezet a község társadalmi életében

A

Kaleidoszkóp Gyerekház
Nonprofit Kft. december
közepén lesz 1/2 éves. Bár
még gyerekcipőben járunk
és a járványügyi helyzet is
korlátozta munkánkat, azért
működőképesek voltunk. Arra
fókuszáltunk, hogy mi az,
amit ebben a helyzetben is
megtehetünk.

Civil szervezetünk egyéni támogatásokkal tart fent egy Irodát a Fő
u. 62-ben. Sikerült teljesen felszerelnünk, minden technikai eszköz
és személyi feltétel adott a segítségnyújtáshoz. Számítógép park valósult meg, ami lehetőséget biztosít
gyermekek és felnőttek számára az
online tanuláshoz, ügyek intézéséhez. Még kevesen tudnak rólunk, de
egyre több család keres meg minket
szociális-, lelki-, jogi problémákkal. Ezekben nagyon sokat segít
az ingyenes jogi tanácsadásunk és
ügyek intézése is. Tevékenységünk-

Bogdányi
Hiradó

ről a Facebook oldalunkon, ill. a
weboldalunkon lehet tájékozódni.
www.kaleidoszkop.org
Nagy örömünkre szolgált, hogy
mind a Sunshine Fm, mind a Mustár
Fm készített riportot a szervezetünkről.
Ami első pillanattól fontos volt
számunkra, az a közösség építés. Azt
az érzést közvetíteni, hogy számíthatunk egymásra, együtt könnyebb.
Önkéntes csapatunk folyamatosan
növekszik. Személyes kapcsolattartás mostanra lehetetlenné vált, de a
telefon-, video beszélgetések napi
szintűek. Több Civil Szervezettel
is felvettük a kapcsolatot és vannak
akikkel már együtt is működünk.
Program szervezésben a legkiemelkedőbb a szeptember 5-i Kézműves napunk volt, melyre helyi
kézműveseket, iparművészeket hívtunk meg. Természetesen mindenki kivehette a részét a kézműves
foglalkozásokból, vízi dodzsemből,
cukorágyúból. Mindenki ingye-

nesen juthatott enni-innivalóhoz.
Ebédre különböző finomságokból
választhattunk és utána ledolgoztuk
egy kis tánccal, amit szintén helybeli lakosok vezettek. A visszajelzések
azt mutatták, hogy mindenki jól
érezte magát. Számunkra ez volt a
fontos.
Néhány héttel később gyermek
ruhabörzét tartottunk és koszorúkat
is készítettünk Mindenszentekre. A
többi programtervünket sajnos le
kellett mondanunk.
Megközelítőleg 40 zsák ruhaadományt + játékokat osztottunk eddig
szét. Az osztás személyre szabottan,
kérés alapján történt.
ÖRÖM ADNI – ÖRÖM KAPNI.
Előttünk a Karácsonyi ajándékok
csomagolása, szétosztása mely az
Adományozók jóvoltából sok munkát ró ránk, melynek természetesen
nagyon örülünk. Sok cipősdoboz
ajándék, tartós élelmiszer, ruha-,
műszaki cikk-, pénz felajánlás érkezik. Természetesen továbbiakat is

fogadunk december 15-ig. Ezúton
is köszönjük minden Támogatónak!
Hogy mik a terveink a következő évre? Rengeteg ötletünk van. A
legfontosabb, hogy a járvány megszűnjön és folytathassuk továbbra
is az idén elkezdett közösségépítő
foglalkozásainkat.
Mindenkinek Áldott, Szeretetteli Karácsonyt és Egészségben,
Örömökben gazdag Boldog Újévet
kívánunk!
Kaleidoszkóp Gyerekház Nonprofit
Kft. Csapata
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Vannak családok, ahol elkél a segítség

Gyermekvédelmi tanácskozás
2020

2020. február 14-én 09.00 órai
kezdettel megtartottuk az Éves
Szakmai
Tanácskozásunkat,
melyen részt vettek az észlelő
és jelzőrendszer tagjai, valamint
a gyermekvédelmi és gyámügyi
feladatokat ellátó szakemberek.
Ezúton köszönjük Nyírbogdány
település vezetőinek, hogy a helyszínt biztosították számunkra, a
résztvevőknek, hogy jelenlétükkel
megtiszteltek bennünket, és az
egész éves munkájukat. Továbbra
is bízunk a sikeres együttműködésben.
Érintett témáink:
• Szabados Ildikó családsegítő
beszámolója a Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat 2019.
évi munkájáról.
•
Bodnárné Bacsó Ibolya iskolai
ifjúságvédelmi felelős beszámolója az iskola 2019. évi munkájáról.
• Lakatos Istvánné óvodai ifjúságvédelmi felelős beszámolója az
óvoda 2019. évi munkájáról.
• Stál Valéria védőnő 2019. évi
beszámolója.
• Demecseri Rendőrőrs 2019. évi
beszámolója
• Rácz Istvánné a Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, mint
járási jelzőrendszeri tanácsadó
beszámolója az észlelő- és jelzőrendszerek 2019. évi működésének tapasztalatairól.
• Szilágyi Istvánné Kemecsei Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi
szakügyintézője
beszámolt a
2019. évben végzett gyámügyi
feladatokról.
• Aktuális kérdések átbeszélése
• Az éves tanácskozás tapasztalatai
A gyermekjóléti szolgáltatás
alapvető prevenciós feladata a
településen lévő észlelő és jelzőrendszer működésének biztosítása,
mely lehetővé teszi mindazoknak
a szakembereknek az együttműködését, akik bármilyen formában
kapcsolatba kerülnek a gyermekkel. Az elmúlt években szoros, élő
kapcsolat alakult ki a jelzőrendszer tagjaival, az együttműködés
tovább erősödött, a kollégák gyakran együtt végzik a családlátogatásokat.
Összességében elmondható,
hogy a jelzőrendszer hatékonyan
működik a településünkön. A
jelzést követően a szakemberek
együttműködése megvalósul. A jel-

BH_202012_ff.indd 7

zőrendszeri tagok képesek együtt
gondolkodni, hogy a gyermek
számára tartós biztonságos életkörülményeket garantáljanak családjaikban. A gyermekek családban
történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése érdekében,
a napi munkánk során felmerült
problémák megoldásában szorosan együttműködve tudjuk egymás
munkáját segíteni, kölcsönösen
tájékoztatva egymást.
Szabados Ildikó családsegítő
egyben a település jelzőrendszeri felelőse egész évben fogadja a
jelzőrendszeri tagoktól továbbá a
lakosságtól érkezett jelzéseket.
Nyírbogdány Község Családés Gyermekjóléti Szolgálata a
Covid-19 humán járvány terjedése miatt feltérképezte a lakosság
körében a fogyatékkal élő személyeket. Igény szerint bevásárolt,
gyógyszereket váltott ki részükre.
Azok a családok, akik karanténba
kerültek a járvány miatt és igényelték a bevásárlást, gyógyszerek kiváltását a családsegítő azt is
elvégezte.
Élelmiszersegély adományozás
egész évben folyamatos a településen.
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
keretén belül három fő csoport
került a jogosultak megállapítására.
1. RSZTOP 1.1.1. (0-3) éves
korcsoport.
2. RSZTOP 4.1.1. Szociálisan
rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek.
3. RSZTOP 2.1.1. Nyári gyermekétkeztetés keretén belül 7-14
éves korcsoport.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál minden hónapban

szakmaközi megbeszélések, esetmegbeszélések illetve esetkonferenciák megtartására kerül sor. Az
aktuális problémák átbeszélése a
megoldáshoz vezető lépések a jelzőrendszeri tagokkal, ill. családokkal történik.
A Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat egész évben fogadja az
adományokat a helyi, ill. más településen élő lakosoktól. Megyén
kívül is vannak olyan szervezetek,
akik adományokkal támogatják a
rászoruló helyi lakosokat, családokat. Ezek az adományok nem csak
ruha adományok, hanem háztartási cikkek, játékok akár bútorok
is. Jelenleg is érkezik adomány a
Szolgálathoz, aminek a kiosztására
remélhetőleg december hónapban
kerül sor. Vannak a településen
olyan családok, akik rendszeresen ajánlanak fel adományokat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
az egész évi felajánlásaikat!
A Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat az ősz beköszöntével
tájékoztató előadást tartott iskolás
gyermekek számára: „Bringázni
jó” Biztonságos kerékpározásról.
Az előadás végén minden gyermek
kapott egy kis ajándékot a biz-

tonságos kerékpárhasználatához.
Sajnos a Covid-19 humán járvány
miatt a gyermekekkel a személyes
kapcsolat a szolgálatnál minimális. Míg nem alakult ki a járvány
azelőtt az iskolából haza ballagó tanulók sokszor felkeresték a
Családsegítő irodáját. Elmesélték
az iskolában történteket, ki miből
felelet, hogyan viselkedett. Az
irodában mindíg van valamilyen
kis apróság, amivel a családsegítő
megörvendezteti a gyermekeket.
Reméljük hamar túl leszünk a járványon és vissza áll a régi életünk,
amikor a gyermekek újból felkereshetik a családsegítőt.
A Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat „Ingyen elvihető könyvek” címmel ingyenes könyvosztást tartott az épület előtt. Bárki
vihetett el könyvet a kihelyezett
székre és dobozokban lévő könyvekből.
Három napig tartott a könyvosztás több mint száz db könyv került
így kiosztásra és talált gazdára.
A Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat Mediátor tanácsadást is
tart. Ami ugyancsak ingyenes szolgáltatás. A mediáció tulajdonképpen közvetítést jelent. Egy olyan
speciális konfliktuskezelő, alternatív vitarendező módszer, melyben
a mediátor a felek közti vitában
semleges harmadik félként jár közben, segít tisztázni a helyzetet és
olyan megoldást találni, mely a
felek mindegyike számára elfogadható.
A tavalyi év decemberében
már hagyományként a Mikulás
megérkezett a település főterére
a gyermekek legnagyobb örömére. Reméljük, az idei évben sem
feledkezik meg a Mikulás rólunk
és ebben a járványügyi helyzetben
is meg fogja látogatni a települést.
Vigyázzunk egymásra!
Szaabados Ildikó
családsegítő
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A beszámoló a védőnői szolgálat
2020. évi tevékenységéről

A

védőnő munkáját a
49/2004.számú ESZCSM
rendelete szabályozza.
Munkáltatója és fenntartója
az Önkormányzat, szakmai
felügyeletét a Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala
látja el, vezető védőnő személyében.

A védőnő ellátási területe az
egészségügyi alapellátásról szóló
2015.évi CXXIII.törvény 6.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint megállapított védőnői körzetre terjed ki.
A védőnő feladatát az ellátási
területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles
ellátni. Ezen túlmenően köteles a
gondozás lehetőségét felajánlani a
körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személynek is, akiről
tudomást szerez, és ellátása védőnői
kompetenciájába tartozik.
A védőnői szolgáltatás nem
választható.
2020. márciusától jelentősen
megváltozott a védőnői munka.
Az országos tisztifőorvos ajánlása alapján kellett dolgozni, a
járványügyihelyzet
alakulásának megfelelően. Ezt folyamatosan aktualizálták, és előírták hogy
hogyan kell dolgoznunk. Heti szinten új eljárásrend lépett érvénybe.
A kezdeti káosz után azonban normalizálódott a helyzet, és alkalmazkodással, együttműködéssel tovább
tudtunk dolgozni.
Jelenleg családlátogatás csak
szükséges esetekben végezhető,
ha a családtagok egészségesek, de
erről előzetesen tájékozódni kell.
Természetesen szájmaszkot és kézfertőtlenítőt magunkkal kell vinni
és használni.
Továbbra is a távkonzultációt
kell előnyben részesíteni, illetve a
személyes találkozás, tanácsadáson
való részvétel, előjegyzés alapján
történik.
Ezenkívül folyamatosan fertőtlenítő takarítást és gyakori szellőztetést kell végezni a tanácsadó
helyiségben.
NŐVÉDELEM:
Munkanapokon reggel 8 órától 10
óráig fogadóóra keretében aktuális
problémák miatt kereshetik fel a
nők a védőnői tanácsadót.
Munkám során bizalommal fordulnak felém egészségügyi, szociális, és lelki problémákkal is.

Szorgalmazom a nők körében a
rendszeres szűrővizsgálatokon való
részvételt, bátorítom őket saját érdekükben, segítem a családtervezést,
nem kívánt terhességek megelőzését, szakorvoshoz való eljutásukat.
A 2020. év nyarán az Önkormányzat által biztosított autóbuszt
igénybe vehették az asszonyok, a
szűrőállomásra történő utazás során.

keknél pedig az évente 1x elvégzendő kornak megfelelő szűrővizsgálat.
Eltérés illetve lemaradás esetén
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Kemecsei
Tagintézményéhez kell irányítani
a gyerekeket, ahol korai fejlesztés, gyógytestnevelés és pedagógiai
szakértői tevékenység is rendelkezésre áll.
Míg a tavalyi évben 10 alkalommal rendelt a Jósa András
Oktatókórház Újszülöttosztályának
Vezetője, Gyermekgyógyász szakorvosnő a tanácsadónkban, összesen 154 gyermek részesült ebben a
vizsgálatban.
Sajnos az idei évben csak januárban és februárban rendelt nálunk
doktornő, a vírushelyzet óta nem
jött községünkbe.
A gyermekek 6 éves korig 11
kötelező védőoltásban részesülnek,
amit a szülő kiegészíttethet támogatott és nem támogatott oltásokkal. Ezeket beillesztjük a kötelezők
mellé. A tapasztalatom az, hogy
egyre többen vesznek meg kisebbnagyobb összegű kiegészítő oltást a
gyereküknek.

TERHESGONDOZÁS:
A 2020. évben a mai napig 27 fő
lett nyílvántartásba véve. Ebből 18
év alatti 3 fő, 37 év fölötti nincs.
Az idei évben 2 újszülött maradt
a kórházban, és került nevelőszülőhöz a szülés után, mivel rossz
szociális körülmények miatt nem
volt hazaadható a családnak.
A terhesgondozás a szülésznőgyógyász, a háziorvos és a védőnő közös kompetenciájába tartozik,
együttműködve dolgoznak. A terhes
anyukák számára továbbra is elérhető havonta egy szülész-nőgyógyász
rendelése a védőnői tanácsadóban.
GYERMEKGONDOZÁS:
A 2020. évben a mai napig 25 gyermek született. Az idei évre még 1
születés várható.
Koraszülöttek száma: 1.
A nyílvántartott gyermekek száma:
0-1 éves korig 25 fő,
1-3 éves korig 55 fő,
3-6 éves korig 89 fő.
Születésszám alakulása éves
viszonylatban. (táblázat)

ÓVODA- ÉS
ISKOLAEGÉSZSÉGÜGY:
A 2020. szeptemberi állapotnak
megfelelően az Óvodába beiratott
gyermekek száma: 70 fő, (2019.
évben 78 fő), az Általános Iskolába
beiratott gyermekek száma:118 fő
volt. ( 2019. évben 137 fő)
Az idei tanévben is eltudtuk kezdeni az iskolában a kampányoltásokat, bár több hiányzó van, mint az
azt megelőző években.
Az idei tanévben először nyílt
lehetőség arra, hogy a 7.osztályos
lányok mellett, a fiútanulók szülei

Védőnői tanácsadáson 147 csecsemő, 98 kisgyermek, 36 nagygyermek jelent meg. Ilyenkor történik
meg a testi fejlődés, beszédfejlődés,
mozgásfejlődés nyomonkövetése és
írásban rögzítése, nagyobb gyerme-

Születésszám alakulása éves viszonylatban
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is kérhették a humánpapilloma vírus
elleni nem kötelező oltást, amivel
elég sokan éltek.
NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT:
Községünkben nevelőszülők által
nevelt gyermekek száma: 16 gyermek.
GYERMEKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG:
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolatunk rendszeres, folyamatos. Mint jelzőrendszeri
tag, havonta szakmaközi megbeszéléseken vesz részt a védőnő, évente 1 alkalommal gyermekvédelmi
tanácskozáson, illetve egyedi esetekben azonnali megbeszéléseket és
közös családlátogatásokat teszünk.
A problémákat átbeszélve, az adott
gyermeket vagy családot figyelembe véve a legjobb közös javaslatot,
döntést igyekszünk meghozni.
SZAKFELÜGYELET:
Az idei évben csak online szakfelügyelet történt és munkaértekezletünk sem volt.
A tavalyi évben a KSH Népességtudományi Intézet felmérésében
vettem részt segítőként. Az ország
különböző területein dolgozó védőnők segítettékezt a kutatást. Név
nélkül, önkéntesen beleegyező szülőket kellett keresni.
Kikérdezést kellett végezni egyszer a terhességről, majd 6 hónap
múlva a babaféléves koráig történt eseményekről. Ez a kutatás a
2019-ben született gyerekek fejlődését fogja nyomonkövetni egészen
addig, míg tanulmányaikat be nem
fejezik.
Tavaly szeptembertől a Nyírbogdányi Református Egyházközség
SION Fejlesztő Nevelést-Oktatást
Végző Iskola is megkapta az
ÁNTSZ engedélyét, tehát iskolának
minősítették. Ez azt jelenti hogy ott
is biztosítani kellett az iskolaorvosi
és védőnői ellátást, amit munkaidőn
túl,a munkáltatóm engedélyével
látok el. Ott is ugyanolyan kötelezettségeim vannak mint az általános
iskolánál felsoroltak.
Ugyanúgy mint az azelőtti évben
rengeteg felajánlás érkezik a szülők
részéről, segíteni akarnak olyan családoknak akik hátrányos helyzetben
vannak.
Felajánlanak ruhát, cipőt, tápszert, ágyat, pelenkát, játékokat.
Stál Valéria védőnő
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Beszámoló Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2020. II. félévi gazdálkodásáról

A

Képviselő-testület 2020.
évi Munkatervében
meghatározottak szerint az
önkormányzat működésével
összefüggő eseményekről,
fejlesztésekről tájékoztatom
Önöket 2020. II. félévében
bekövetkezett valamint bekövetkező gazdálkodásunkat
értintő eseményekről.

2020.07.01. – 2020.11.15. időszakban Nyírbogdány Község
Önkormányzata költségvetésében
130.894.883 Ft kiadás , 756.964.387
Ft bevétel teljesült.
A költségvetési kiadások jelentős részét a személyi juttatások,
valamint a munkaadót terhelő járulékok együttes összege teszik ki
48.920.657 Ft, amely tartalmazza
az Önkormányzati, a Polgármesteri
Hivatal, valamint a közfoglalkoztatottak munkabérét.
A dologi kiadások a 14/2020.
(X.14.) számú módosított költségvetési rendeletben meghatározott
összeg 30%-át képezi. A beruházási
kiadásokra 19.243.721 Ft, a felújítási kiadásokra pedig 32.345.264
Ft-ot fordított az Önkormányzat a
fent említett időszakban.
A bevételek jelentős részét az
önkormányzat által beszedésre
kerülő helyi iparűzési adó képezi
49.594.711 Ft, ezt követően a legnagyobb arányt az önkormányzat
működési célú támogatása államháztartáson belülről képezi összesen
30.273.294 Ft.
Mint azt a 2020. I. féléről írt
beszámolóban már említettem Nyírbogdány Község Önkormányzata
két nagyobb összegű pályázatot is
megnyert, amelyek pénzügyi teljesítése 2020. júliusában megtörtént.
A TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00011
kódszámú „Környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című projekt keretein belül
az Önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámára 402.330.149 Ft érkezett.
A TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00047
kódszámú „Helyi gazdaság fejlesztés Nyírbogdányban” elnevezésű
pályázatra 200.000.000 Ft kapott az
Önkormányzat.
A Képviselő- testület 82/2020.
(VI.29.), valamint a 83/2020(VI.29.) határozataiban a TOP1.1.3-15-SB12016-00029 kódszámú „Helyi termelői piac kialakítása”
elnevezésű pályázat keretein belül
hűtő és irodai konténerek, valamint
targonca beszerzéséről döntött.
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A legkedvezőbb ajánlatot a hűtő
és irodai konténerek beszerzésére a Konténer Hungária Kft. tette
bruttó 7.213.600 Ft, leszállításuk
2020. augusztus utolsó hetében meg
is történt. A targonca beszerzésére
a Best Machinery Kft. nyújtotta
be a legkedvezőbb ajánlatát, bruttó 6.731.000 Ft, leszállítása 2020.
novemberében megtörtént.
Az önkormányzat bankszámlájára megérkezett a Magyar Falu Program pályázatban nyert támogatás
9.116.129 Ft 2020 augusztus 28-án
a közterület karbantartását szolgáló
eszközbeszerzésre.
2020. augusztus 31-én módosításra került a szociális ellátásokról
szóló 4/2015. (III.26.)
önkormányzati
rendelete, amely
alapján a gyermeket
nevelő
családok anyagi
terheinek enyhítése érdekében Tanévindító
Támogatást biztosított az Önkormányzat minden
24. életévüket be
nem töltött diákok részére, saját költségvetése terhére.
2020. szeptember 21-25 között
265 tanuló részére, 1.695.000 Ft
értékben Edenred meleg étkezési
utalvány került kiosztásra a Polgármesteri Hivatal ügyfélablakánál.
A község főterén ( Polgármesteri
Hivatal, Művelődési Ház, Szabadidőpark külterületén elhelyezett)
12 db közterület figyelő kamerarendszer zavartalan működéséhez
szükséges felújítási, karbantartási
munkálatok elvégzésével a Biztonság Építő Kft.-t bízta meg az
Önkormányzat bruttó 802.424 Ftért, amelyet a megbízott vállalkozás
2020. szeptemberében teljesített a
szerződésben foglaltak szerint.
A települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímén Nyírbogdány Község Önkormányzata 2020.09.28-án
2.336.800 Ft vissza nem térítendő
támogatást kapott.
2020. október 01-jén az Önkormányzati és Polgármesteri Hivatal
dolgozói Idősek napja alkalmából
minden bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen Nyírbogdányban tartózkodó, 2020. december 31-ig 65. életévét betöltött
lakosainak 5.000 Ft értékű Edenred
meleg étkezési utalványt osztottak

a 134/2020. (XI.16.) határozat alapján 330 ingatlanban.
2020. május 20-án az Önkormányzat a KONZOL-PLUSZ Kft.-t
megbízta a Vasvári Pál utcán meglévő ravatalozó fedett épületének építési munkálatainak ellátására (fedett
előtér elbontása és új építése). Az
építkezési munkálatok elvégzése
során a kivitelező javaslatot tett a
ravatalozó épülete előtti térkövezésre, új homlokzati nyílászárók gyártására, villamosági munkálatok ellátására, 2 db klímaberendezés felszerelésére, illetve üzembehelyezésére,
valamint a harangláb áthelyezésére.
A tett javaslatot a Képviselő-testület
a 79/2020 (VI.29.) és a 94/2020
(VII.13.) határozatában jóváhagy-

ta, a korábban kötött vállalkozási
szerződés módosításra került, így
a kivitelezés összesen 28.715.796
Ft + ÁFA, a műszaki ellenőri munkálatokat a GÓTIKA STÚDIÓ Kft.
végezte el bruttó 445.500 Ft- ért. A
felújított épület átadása 2020. október 2-án megtörtént.
2020. október 05-én megkezdődött a Kéki utca járdafelújítása. A
felújítási munkálatok elvégzésére a
Magyar Falu Program keretein belül
az Aktuál- Útépítő Iroda Kft.-t bízta
meg az Önkormányzat 6.686.902 Ft
+ ÁFA-ért.
A Képviselő-testület 116/2020.
(IX.02.) számú határozatában foglaltak szerint a Nornik Kft.-t kérte
fel a Nyírbogdány belterület 654/2
hrsz-ú ingatlant érintő bontási tevékenység ellátására nettó 1.150.000
Ft+ ÁFA összegért. A bontási munkálatok 2020. november első napjaiban befejeződtek a vállalkozási
szerződésben kikötött feltételek
szerint.
A helyi felsőoktatási hallgatók
és a felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása céljából Nyírbogdány Község

Önkormányzata is csatlakozott
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez, amelyre 2020. november 05-ei
benyújtási határidőhöz településünkön 10 fő nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató
pályázott.
A 2/2020. (I.22.) számú költségvetési rendeletben elfogadottak alapján a Képviselő -testület
a Napker Kft.-t kérte fel a 4db
buszmegálló létesítésére a 131/2020
(XI.16) határozatban foglaltak szerint bruttó 2.400.300 Ft-ért. Az új
buszmegállók a Kéki utca 21., a
Kéki utca 24., a Gyártelep Vasútállomás elágazásában, valamint
a Dózsa György utcában kerültek
elhelyezésre 2020 november 06-án.
A korábbi évekhez hasonlóan a
település virágosítási hagyományait és módját folytatva
a körterületek rendben tartásának
és
rendezett
képének megtartásának érdekében
az Önkormányzat
az őszi virágosítása során 4.000 tő
árvácskát rendelt meg
Sinka Zoltán helyi vállalkozótól
150 Ft/tő áron, azzal a feltétellel,
hogy az ültetéseket személyesen
koordinálja.
A Karácsonyi ünnepek közeledtével a Képviselő-testület a múlt
évhez hasonlóan ismétlen 5.000
Ft értékben Edenred meleg étkezési utalványok osztását szavazta meg, minden életvitelszerűen a
településen tartózkodók számára
háztartásonként. Az utalványok
megrendelése 4.110.000 Ft összértékben megtörtént, amelyek az
Önkormányzati és a Polgármesteri
Hivatal dolgozói, valamint a Képviselő-testületi tagok együttes részvételével kerültek kiosztásra 2020.
december 4–5. között.
2020. évében a lakosság részére az elmúlt évekhez hasonlóan
községi rendezvényeket sajnos az
új COVID-19 vírus miatt nem tudtunk szervezni, ezért az elmaradt
rendezvényekre előirányzott kiadások terhére bruttó 5.500.000 Ft
értékben a tervezett költségkeretből mindkét településrész főterén
egy 32 elemből álló karácsonyi
díszvilágosítási hálózatot telepített
Nyírbogdány Község Önkormányzata.
Lisovszki Tamás
polgármester
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Nyírbogdányi Református Egyházközség hírei
„Mindeddig megsegített az Úr”
(1. Sámuel, 7,12)

E

zzel a fent említett Igével
összegezzük az Úrnak a
2020. esztendejét, mely valószínűleg fordulópontot jelent
mindannyiunk életében és
egész teremtett világunknak
működésében.
Az egyházunk életében ebben az
esztendőben is középpontban volt
az immár két esztendeje húzódó
templomfelújítási projekt, melynek
minden megvalósult pontjáért hálaadással tekintünk az Égre és mindazokra a testvéreinkre akik kétkezi
munkájukkal szakszerű tudásukkal
szeretetükkel hozzájárultak a megújulás megvalósításához.
Hálás szívvel gondolunk a
Testvérek önzetlen adományaira
és figyelmére, az Önkormányzat
jóindulatú anyagi és közösségépítő
segítségére és a Magyar Kormány
felbecsülhetetlen értékű támogatására.
Az intézményeink szépen és jó
rendel működtek bár a külső környezet egész esztendőben bénítóan hatott ránk. Nagy szeretettel
végezzük a ránk bízott szolgálatot

a Sion Idősek Szeretetotthona mind
a 8 ellátási formájában. Segítségünket örömmel veszik igénybe az
emberek, de továbbra is szeretnénk
biztatni minden rászorulót, segítségért kiáltó testvérünket, hogy jelezze igényét, hiszen kapacitásaink
nagyobb terhet is elbírnak.
Itt említeném meg, hogy nagy
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a fogyatékkal élő
vagy az idős nappali klubjainkba ahol igény szerint akár egész
napos ellátást is tudunk biztosítani
folyamatosan megújuló foglalkozásokkal, szabadtéri programokkal
akár ingyenes étkezéssel. Továbbá

Nyírbogdány község idős lakóinak
tudunk segíteni otthoni gondozásban, gyógyszerkiváltásban, bevásárlásban, hivatali ügyintézésekben
a házi segítségnyújtás és a támogató szolgálaton keresztül. Étkeztetéssel kapcsolatos igényeket is
fogadunk.
Bölcsődénk egész évben várja
családi melegséggel a 3 év alatti
gyermekeket, színes programokkal
igény szerinti nyilvántartással.
A világméretű pandémia sokkjából és beteg napjaiból éledezve
nem meghasonlottunk Isten jóságában és szeretetében, hanem még
inkább arra buzdít, hogy minden
erőnkkel megtartsuk az intézményeink minden kliensét, szakdolgozóinkat és egész szolgálatunkat
abban a biztos hitben hogy, nem
hiábavaló a mi munkánk az úrban.”
Örömmel vettük, hogy új iskolavezetés jó szándékkal és keresztyéni készséggel fordult felénk
hogy református gyermekinknek
továbbra is biztosított a hitoktatás
emberformáló lehetősége.
A gyülekezeti alkalmak működéséhez (már amikor engedélyezett
volt) a község Kultúrházát kaptuk
kölcsön amit nagy hálával köszönünk meg a Képviselő Testületnek.

A járvány ideje alatt is elvégeztük a ránk bízott szolgálatokat feladatokat mindezért Istené legyen a
dicsőség.
Advent 3. hetében karácsony
közeledtével ezekben a szokatlan
fájdalmas és furcsa napokban Isten
üdvözítő szeretetére várakozunk,
hogy újra megjelenjen karácsony
ünnepében az Úr Jézus Krisztus
és sokadszorra vagy talán először
megszülessen a szívünkben.
Szeretettel köszönöm mindazoknak a testvéreknek a szolgálatátlegyenek azok közvetlen vagy
közvetetett munkatársaink vagy
szolgatársaink-, akik válságos napjainkban, imádságban hordozták
minden dolgainkat.
Kívánok szívemből gyülekezetünkkel és intézményeinkkel egyetemben Mindenkinek reményteljes
boldog karácsonyi ünnepet. Kívánom, h a piciny láng ne aludjék ki a szívünkben hanem napról
napra nőjön és piciny lángjaink
ahogy összeérnek annak fényénél
és ragyogásánál tekintsünk az előttünk álló új esztendőre.
Testvéri szeretettel, és áldáskívánással.
Angyalosy Zsoltné
intézményvezető lelkipásztor

Krisztus születik! Dicsőítsétek!

G

örögkatolikus karácsonyi
köszönésünk különös
jelen időbe helyez minket,
hiszen nem azt mondja, hogy
egyszer, valamikor megszületett, sem azt, hogy majd karácsonykor fog megszületni,
hanem: Krisztus ma születik!

Az idén még időszerűbb ez a
maradandó örök isteni jelen. Tényleg elmarad a karácsony, ahogyan
elmaradt (?!) a húsvét? Sok, számunkra természetes hagyományról
és megszokott ünnepi eseményről
le kell mondanunk? No, és akkor
mi marad? Az örök isteni és örök
emberi tartalom és üzenet, vagyis
az, amit minden korban és minden élethelyzetben ünnepelnek az
emberek: életerőnket, azaz Isten
örök és visszavonhatatlan szeretetét. Erre emlékezteti magát az
ember jólétben és szegénységben,
békeidőben és háborúban, szenvedve vagy mosolyogva, egyedül vagy
családban, egészségben és járványban. Milyen törékeny az ember!

És Isten milyen kitartóan türelmes! Hívatlanul is jön, megszületik
közénk – erre építve díszíthetjük
az idén is életünket a megszokott
kellékekkel, de talán nem a megszokott módon. „Szeressünk tehát,
mert Isten előbb szeretett minket”
(1Ján 4,19). Ő előbb és hamarabb
szeret, kéretlenül és hívatlanul,
sőt azelőtt, hogy kigondolnánk,
ötletelnénk, már a szándékot – az
Isten szerinti szándékot! – is ő
ébreszti bennünk, hiszen „Isten az,
aki bennetek az akarást és a véghezvitelt egyaránt műveli jóakarata szerint” (Fil 2,13). Istenem,
bárcsak így lenne, a te jóakaratod
indítana tettre és szóra!
Görögkatolikus közösségünk
számára is ez az erőforrás, ezért
bízunk és bizakodunk, ezért
mertünk a templomunk felújításába belevágni annak ellenére,
hogy négy éve még nem is tudtuk, milyen sok akadályba fogunk
ütközni. Végre most decemberben
már a végére érünk, és az utolsó
fillért is megkapjuk a pályázat-

ból! Mennyi munka, aggodalom
és imádság van mögöttünk! De
álmatlan éjszaka egy sem, mert
becsületesen dolgoztunk, és a többit az Úrra bíztuk. A következő
esztendőt végre azzal kezdhetjük,
hogy a befejezett munkát ünnepélyesen átadjuk, és Isten műveként
megáldjuk. Hála ezért az Istennek,
és köszönet a munkatársaimnak,

segítőimnek, görögkatolikus csapatunknak a jelenlétért és a közösen
meghozott felelősségteljes döntésekért. Sokszor találkoztunk, sokszor tárgyaltunk, a közös munka
gyümölcsét már közösen élvezhetjük, és felújított épületünkben a
közösen elkezdett munkát folytathatjuk, szándékunk szerint egész
Nyírbogdány megelégedésére,
hogy így jövőre is együtt ünnepeljünk, és köszöntsük egymást:
Krisztus születik! Dicsőítsétek!
De addig is, templomunk nyitva.
Aki megteheti, azt várjuk karácsony előestjén, december 24-én
15 órától zsolozsmára, az ünnepen
pedig, 25-én 9.30-tól, 26-án 11-től,
27-én 9.30-tól szent liturgiára. Ha
pedig valaki a járvány miatt otthon
marad, imádkozzon velünk együtt
azokban az órákban, mert „Ma a
Szűz a legfelsőbb Lényt szüli, és
a föld a Befogadhatatlannak istállót ajánl fel…” (karácsonyi ünnepi
konták).
Szabados Viktor
parókus
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„A Baptista Iskola több, mint Iskola”

A 2020/2021. tanévet az intézmény új vezetőséggel indította:
– Petró Gergely – intézményvezető
– Tolnai Ilona – általános igazgatóhelyettes
– Szilágyiné Sinka Zsuzsanna –
hitéleti-nevelési igazgatóhelyettes
– Bakosi Zoltánné – igazgatóhelyettes

Nemcsak személyi változásokat,
hanem jelentős szemléletváltást is
hozott az új tanév. Mottónkat –
„A BAPTISTA ISKOLA TÖBB,
MINT ISKOLA” – kiemelten szem
előtt tartva végezzük munkánkat.
Első lépésként a beiskolázás
anyagi terhein próbáltunk kön�nyíteni a rászoruló családoknak
juttatott tanszer- és élelmiszercsomagokkal. A Baptista Szeretetszolgálat által rendelkezésünkre álló

kisbusszal gyakran megfordulunk
ott, ahol éppen segítségre van
szükség.
Az iskolai és óvodai élet meg-

szervezése, beindítása nem volt
egyszerű. A COVID19 vírus miatt
kialakult helyzet a megszokottól
eltérő feladatokat is rótt ránk. Az
elkészített Intézkedési Tervünk
nagyon sok elképzelésünket felülírta, amelyek azt szolgálták volna,
hogy minél színesebbé tegyünk a
gyerekek és családok mindennapjait.
Hagyományos programjainkat
eddig sikerült megtartani. A tanévnyitó ünnepségre, az aradi vértanúk emléknapjára, a pályaorientációs napra, az ’56-os forradalom
előtti tisztelgésünkre, a reformáci-

óra való emlékezésünkre, a hálaadó napra rendkívül színvonalas
műsorokkal készültek nevelőink,
tanulóink, óvodás gyerekeink.
A KRÉTA rendszer bevezetése és az esetleges online-oktatás
miatt – szintén a Szeretetszolgálat
jóvoltából – minden nevelőnk számára sikerült laptopot biztosítani a
munkájukhoz.
A „covid helyzet” elmúltával
további ötletek, tervek várnak
megvalósításra, melyekkel szeretnénk kapcsolatainkat szorosabbra
fűzni a gyerekekkel, szülőkkel,
más intézményekkel és nem utolsó sorban Nyírbogdány Község
Önkormányzatával.
Petró Gergely intézményvezető

2020. december
mány készült eddig a fenti időszakban, amelyből 15 db más hivatali
szerv általi megkeresésre, 4 db életvitelszerű tartózkodás ellenőrzésére,
2 db halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása miatt. A környezettanulmányok 1 évig érvényesek.
Egyéb 15 esetben kellett nyugdíj
folyósító, gyámhivatal, örökbefogadhatóság általi megkeresésre
életvitelszerű tartózkodást, életkörülményt ellenőrizni, valamint jegyzőkönyvet felvenni, megküldeni.
15. Szünidei étkeztetés:
Szünidei étkezést igényelhetnek
azok a szülők, akiknek gyerekei
hátrányos vagy halmozottan hátrányos rendszeres gyermekvédelmi
kedvezvényben részesülnek, jogosultságuk fennáll a szünidei étkeztetés megkezdése előtti 30. napon. Az
érintett szülőknak a tájékoztató és
igénylőlap megküldése után határozott időre az igénylőlapot vissza kell
juttatni a polgármesteri hivatalba.
Az idei évben tavaszi szünidei étkezésre 111 gyerek volt jogosult, ebből
52 gyerekre igényelte a szülő. Nyá-

ri szünidei étkeztetést 103 gyerekre
lehetett igényelni, ebből 70 gyerekre
kérték a szülők. Őszi szünidőben 99
gyerekből, 24 gyerekre igényelték a
szülők az ingyenes déli meleg étkeztetést, amit műanyag ételtárolóban
kiadagolva vihettek el. A téli szünidei étkezésre jelenleg 96 jogosult
gyerekből, 5 gyerekre hozta vissza a
szülő az igénylőlapot! Az igénylőlap
leadási határideje: 2020.12.12.
16. Szociális barnakőszén támogatás:
Idén is lehetett szociális barnakőszén támogatásra kérelmet beadni. Rendeletünk alapján ezt 2020.
december 4. 12 óráig tehették meg
a lakosok. 2020.12.02.-án a beérkezett kérelmek száma 346 db.
17. Hatósági igazolások:
Hatósági igazolást szoktak kérni
azok az ügyfelek, akik egyedül élnek
és a szolgáltató felé szeretnék ezt
hivatalos igazolás formájában is megküldeni. Ebben az esetben az ügyfél
kettő tanú kíséretében személyesen
megjelenik a Polgármesteri hivatal-

ban és egybehangzóan kijelentik,
hogy a kérelmező valóban egyedül
él. Erről jegyzőkönyv készül, amire a
hatósági igazolást kiállítjuk.
Szintén az idei év nagy eredményei között említhetem, hogy a
Polgármesteri Hivatal személyes és
szakmai közreműködésével elkészülhetett településünk első utca
szintű tájékoztató térképe. A térkép
egyedülállónak mondható a maga
nemében, hiszen olyan grafikai
részletességgel készült el, hogy
azon szinte minden ház és udvar,
melléképületekkel együtt beazonosítható, felismerhető.
A Polgármesteri Hivatal előkészítésében és szerkesztésében
jelent meg a „Bogdányi Hiradó”
legutóbbi számai, amelyek színes
tartalmának, gazdag illusztrációinak köszönhetően, pontos információval szolgál a lakosság számára.
Megírása több órát vet igénybe, az
egyéb un. hétköznapi munkák mellett. Azonban a lapszámokkal kapcsolatos számos pozitív visszajelzés, igazolta mindazon, nem kevés

esetben szabadidőben is elvégzett
munkák eredményét, amely alapján
kijelenthető, hogy öröm és megtiszteltetés volt a lakosságot, ilyen
formátumban is tájékoztatni, informálni.
Összességében kijelenthetem,
hogy a 2020. év minden kihívásainak eleget tettünk, ügyelve
arra, hogy ebből a környezetünk
az ügyfelek, a képviselők minél
kevesebbet érezzenek. Mindenki
igyekezett teljesítő képességének
határain egyensúlyozva, vagy azt
néha átlépve feladatait elvégezni.
Remélem a Polgármesteri Hivatal 2020. évi feladatainak ellátását,
a fenti beszámolóban leírtak alapján
nagy vonalakban megismerhették
a magam és munkatársaim által
elvégzett feladatokat.
Munkatársaim és jó magam
nevében minden kedves ügyfelünknek és helyi lakosnak boldog
karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag új évet kívánok!
Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

A Vírushelyzet alatt sem zárt be a Termelői Piac

A

Nyírbogdányi Termelői
Piac – hosszú várakozás
után- 2018. március elején
nyitotta meg kapuit a vásárlók és az árusok előtt. Mindenki megelégedésére 21.
századi, modern, rendezett
körülmények között telnek a
mindennapok az épület falai
között.
Az eredeti nyitvatartás az
igények figyelembevétele után
módosítva lett, így jelenleg is a
hét öt napján tartunk nyitva: kedd
és vasárnap kivételével 06:0014:00-ig. Mivel, a cél a lakosság
kiszolgálása, így ünnepnapokon is
várjuk Önöket, idén Nagypénteken, Október 23-án és December
24-én is biztosítani tudtuk a megszokott kínálatot.
14 állandó árusunk gyerek és
felnőtt divatruházatot, lábbeliket,
édességet, háztartási és vegyiárut,
fehérneműt, zöldséget-gyümölcsöt, elektronikai eszközöket,
szőnyeget-függönyt kínálnak az
érdeklődőknek, 10 alkalmi árusunk pedig idényszerűen virágokat, palántákat, sírdíszeket,
használt ruhát. Évente több alkalommal rendezünk ruha és játék
börzét, lakosaink szívesen vesznek részt ezeken, mind árusként,
mind pedig vásárlóként. Az árusok ingyenesen vehetik igénybe
a piac szolgáltatásait, az üzlethe-
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lyiségekért bérleti díj fizetendő.
Jelenleg 27 asztal és három üzlethelység áll rendelkezésre, a napok
nagy többségében ezeket sikerül
is kihasználni.
A vírushelyzetre tekintettel, a
jelenleg érvényben lévő szabályok
miatt a Művelődési Ház zárt terében a „vásárok” megtartása nem
lehetséges, ezért november közepétől a piac területén kerülnek
lebonyolításra, erről az itt élők
szórólap formájában is tájékoztatva lettek.
Több mint másfél éve működik
a Facebook oldalunk, ahol minden
reggel 8 óráig feltöltésre kerülnek
a fényképek az aktuális kínálatról. Ez alapján tájékozódhatnak
a környékbeli települések lakói
is a Nyírbogdányi Termelői Piac
mindennapjairól, így most már
ők is szívesen látogatják árusainkat. Mára már a helyieken kívül
vannak állandó vásárlóink Kék,
Kemecse, Székely és Nyírtura
községekből is.
Figyelembe véve, hogy a piac
értéket képvisel községünk lakói
számára, örömmel tájékoztatjuk
Önöket, hogy az önkormányzat
fejleszti a község piacát, amelynek újabb eredményei az év végére mindenki számára látható lesz:
– tíz db kültéri árusítóasztal került
elhelyezésre az árusítótérben,
– minden üzlethelyiségbe bútorok kerültek elhelyezésre, és

az energiahatékonyságot szem
előtt tartva hűtő-fűtő klímával
válnak komfortosabbá,
– 3 db különböző méretű hitelesített, digitális mérleg áll majd
rendelkezésre a piaci szereplők
számára,
– a bejárat nagykapuja elektromos
kapunyitó automatikával került
könnyebben mozgathatóvá,
– a belső homlokzatra egy 2x3
méteres ledfal, egy un. fényújság
került felhelyezésre, mely naprakészen tájékoztatja a piacra
érkező lakosokat és árusokat az
önkormányzat legfrissebb híreiről.
– beszerzésre kerültek még kerti
eszközök (lombfúvó, szivattyú)
és műanyag termékek is (rekeszek, hulladéktároló konténerek), amelyek a piac és környezetének rendezettségét szolgálják majd.

hat meg, az új épületben további
tároló helyiségek kerülnek elhelyezésre, melyekkel bővül a piac
szolgáltatási köre.
Az önkormányzat vezetése azon
dolgozik, hogy a jövő évben is
biztosítani tudja a már megszokott
kínálatot, ami minden vásárlónk
igényét ki tudja elégíteni. Célunk
továbbra is, hogy kedvező áron,
igényes környezetben jussanak
hozzá jó minőségű termékekhez.
Molnárné Jakab Edit

Ünnepi nyitvatartás:
Dec. 21., 23., 24-én
Dec. 25., 26., 27-én
Dec. 28., 30.
Dec. 31-Jan. 3-ig

NYITVA
ZÁRVA
NYITVA
ZÁRVA

A felsorolt eszközök értéke
meghaladja a 8 millió forintot,
amely tovább emeli a Nyírbogdányi Termelői Piac szolgáltatás nyújtásának lehetőségeit és a
térségünkben betöltött szerepét.
Reméljük, hogy az eszközök által
nyújtott előnyöket minden vásárlónk érezni fogja, amikor ellátogatnak hozzánk.
A jövő évben egy új épülettel
bővülni a piac, mely bővítés a
TOP támogatás keretében valósul-
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a jelenlegi kintlévőség 9.380.376
forint, ami a tavalyi évhez képest
34%-kal csökkent.
2021-ben várható változások,
feladatok
Az
egyes
adótörvények
módosításáról szóló 2020. évi
CXVIII. törvény (továbbiakban:
Módtv.) 101. §-a alapján 2021.
január 1-jétől az állami adóhatóság
veszi át a gépjárműadóval
kapcsolatos
feladatokat
az
önkormányzati adóhatóságoktól.
Az önkormányzati adóhatóság
2021. január 15-ig adatot szolgáltat
az állami adó- és vámhatóság
számára az
állami adó- és
vámhatóság által meghatározott
módon a nála 2020. december 31-én
nyilvántartott gépjárműadóval
kapcsolatos adatokról.
A Nyírségvíz Zrt.-től kapott
adatszolgáltatás alapján a 2020.
évi vízfogyasztásról benyújtandó
talajterhelési díjról szóló bevallási
csomagok kiküldésre kerülnek
azon fogyasztók részére, akik a
rendelkezésre álló adatok alapján
a közcsatornára nem kötöttek
rá. A talajterhelési díjbevallás
benyújtásának határideje: 2021.
március 31.
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
származó
bevételük az adott adóévben a
600.000 forintot meghaladja.
Az ehhez szükséges adatokat
a NAV-tól már ebben az évben
megkértük 5 évre visszamenőleg.
Az adatok feldolgozása és az
érintettek felszólítása a következő
évben várható.
Hatósági feladatok:
A
Hivatal
klasszikus
hatósági feladati közé tartozik a
hagyatéki, ipari és kereskedelmi,
anyakönyvvezetői feladatok.
A 2020. évben összesen
84 esetben történt hagyatéki
ügyintézés, amelynek keretében
megtörtént helyszíni hagyatéki leltár
elkészítése, illetve megkeresésre
a járási gyámhivatal gyám, illetve
gondnok kirendelő határozata
alapján a gyámság vagy gondnokság
alatt álló személy vagyonleltárának
elkészítése, valamint a tényállás
tisztázását követően a hagyatéki
leltár és a szükséges csatolt
iratoknak az illetékes közjegyzőhöz
való továbbítása, valamint az
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érintett szervek értesítése.
Ipari és kereskedelmi feladatok
ellátása során, bejelentésköteles
telephelyek, üzletek nyilvántartásba
vétele és erről igazolás kiállítása
alkalmával 5 esetben jártunk el.
Településképi bejelentések:
Nyírbogdány
Község
településképének védelméről a
18/2019.(XI.27.) számú rendelet
rendelkezik.
Az
ingatlanok
szépítése, valamint az ingatlanokon
történő munkavégzések miatt
összesen 22 db kérelem érkezett
2020. évben, amelyből 21 db
megállapító, 1 db elutasító.
Igazgatási hatáskörben elbírált további ügyek:
Ügytípusok
Ügy szám
(db)
telekalakítási engedélyezési ügyek (előzetes szakhatósági állásfoglalás)

12

Közérdekű és egyéb bejelentések, panaszok:

17

Hatósági bizonyítvány:

8

Közterület-foglalás:

1

Hirdetmények kifüggesztése:

70

Gyomtalanítással
kapcsolatos felszólítások-elsősorban parlagfű
mentesítés:

5

Méhek

16

Fakivágás

3

vezetékjogi engedélyezési
ügyek

16

Házszámigazolás

21

Igazolás gépjármű telephelyen történő tárolására

4

Útkezelői hozzájárulás

7

Vízbekötés

8

Első lakáshoz jutók
kérelme

3

határozat került kiadásra, amelyből
megállapító: 154 db. (Rgyk-28 db.;
2H-124 db.; 3H-2 db.), elutasító: 14
db és megszüntető: 12 db volt.
2. Rendszeres gyermekvédelmi
pénzbeli kifizetés:
Évente kétszer augusztusban és
novemberben, akinek fennálló jogosultsága van a tárgyhónap 1.-én,
annak pénzbeli támogatás jár, mely
összeget az Államkincstár fizeti meg
és a Hivatal intézkedik a kiutalásról, melynek során augusztusban:
74 szülő, 163 gyerekre 1.048.300
Ft, novemberben pedig 71 szülő 154
gyerekre 989.800 Ft elszámolást
jelentett.
3. Lakhatási támogatás:
Rendeletünk alapján lakhatás
elősegítése érdekében lakhatási
támogatást nyújthat a bizottság.
Lakhatási támogatás összege 3000
Ft/hó, mely támogatás a szolgáltatóhoz történő utalással történik. Az
elmúlt évben 111 db kérelem érkezett és került elbírálásra, amelyből
87 megállapításra, 23 elutasításra, 1
megszüntetésre került a kérelmező
elhalálozása miatt.
4. Rendkívüli települési támogatás:
A fent megjelölt időszakig 68 db
kérelem érkezett, amelyből 40 db
megállapító, 3 db megállapító tüzelőtámogatás kérelmenként 20.000
Ftt értékben, 3 db megállapító természetbeni támogatás kérelmenként
20.000 Ft értékben. 2020. évben
készpénzben kifizetett támogatás
összege a fent megjelölt időszakig
380.000 Ft., 28 db határozat elutasító. 1db fellebbezés történt, ami
következő hónapban elfogadásra és
megállapításra került.

Anyakönyvi
Ügytípus

Ügyszám

Születés

22

Házasság

6

Bejegyzett élettársi kapcsolat

0

Halálozás

29

Apai elismerő nyilatkozat

7

Lakcím bejelentés iránti kérelem 21
Lakcím igazolás

12

Anyakönyvi kivonatok iránti
kérelem

87

Házassági névviselési forma
módosítása

5

IV. Szociális hatósági hatáskörhöz tartozó feladatellátások:
1. Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény:
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt nappali tagozaton
tanuló gyermekre lehet igényelni a
szülőnek, vagy nagykorú esetében
saját jogán igényli a fiatal felnőtt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tárgyában összesen: 180 db

5. Temetési segély:
A fent megjelölt időszakban e
támogatásra 8 db kérelem érkezett,
amelyből 4 db megállapításra, 4
db pedig elutasításra került. Az
önkormányzati rendeletünk szerint
a temetési segély összege nem lehet
kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%ánál. A helyben szokásos legolcsóbb
temetés összege: 95.000 Ft.
Az éves beszámoló elkészítéséig
kifizetett temetési segély összege:
80.000 Ft.
6. Köztemetés:
Köztemetések száma a beszámolási időszakban: 1 fő.
Az éves beszámoló elkészítéséig kifizetett köztemetés összege:
90.000. Ft.
9. Lakáscélú támogatások:
Rendelet alapján nyújtható első
lakáshoz jutók támogatása.

Első lakáshoz jutók támogatása:
a képviselő testület a beszámolási
időszakban erre a támogatási formára 3 db kérelmet bírált el, melyből 2
db kérelem nem felelt meg a helyi
rendeletben előírtaknak, valamint 1
db kérelemnek helyt adott, és megállapította a támogatást, amelynek
összege 200.000 Ft.
10. Tanévindító támogatás:
A tanévindító támogatás iránti
kérelmeket minden év szeptember 1.-szeptember 30. között lehet
benyújtani, tanulói jogviszony igazolásával. A támogatás összege a
2020. évben
a). akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek
5.000 Ft/tanuló
b). akik nem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek 7.000 Ft/tanuló
A támogatás természetbeni formában, élelmiszer vásárlási
utalványtkén került kiosztásra.
A beszámolási időszakban 152
szülő összesen 273 gyermekre
igényelte, a támogatást, amellyel
mindösszesen 1.695.000 - Ft értékű
utalvány került kifizetésre. 108 fő
gyermek rendszeres gyermekvédelmiben részesül, míg 165 fő gyermek nem részesült gyermekvédelmi
kedvezményben az igénylők között.
11. Közérdekű munka:
2020. évben 7 fő kezdte meg
ledolgozni az Önkormányzatnál a
bíróság által kiszabott büntetését
közérdekű munka formájában! 3 fő
ledolgozta a bíróság által kiszabott
ledolgozandó óraszámot, míg 2 fő
elítéltnek börtönbüntetésre váltotta
a bíróság a büntetést, mert többszöri figyelmeztetésre, értesítésre sem
vette fel a munkát. Jelenleg 2 fő
dolgozik az Önkormányzatál közérdekű munkában.

Őszikék Nyugdíjas Egyesület

E

gyesületünknek ez az év
is nagy tervekkel indult.
Számtalan programot terveztünk, de a vírus közbeszólt .
Januárban megtartottuk a közgyűlést . Hegedüsné Kálmán Zsuzsanna segítségével megtartottuk
az egészségnapot, ami nagyon jól
sikerült és örültünk neki, mert
mindenki egy kicsit feltöltődött
és ellazult . Az év elején még volt
egy kis vidámság, móka, mulatság
a Farsangi bálon. Nőnap alkalmával a férfi klubtársaink felköszöntötték egy szál virággal a
hölgyeket. Nyáron rendeztük a
szabadtéri programokat: szalonna
sütés, bográcsban sült lángos, tárcsalapon sült lapcsánka, bográcsban sült lecsó.

Próbáltunk
alkalmazkodni a körülményhez és jól érezni magunkat. Közben ápoltuk a
kapcsolatunkat a baráti nyugdíjas
klubokkal. Örömmel látogattunk

el Kisvárdára, a Gyártelepre a
Béke Nyugdíjas Egyesülethez
ahol nagyon vidám, élményekkel gazdag délutánokat töltöttünk
el. Mint minden évben, most is

köszöntöttük a névnaposokat és
születésnaposokat.
Szerettük volna megrendezni
a szüreti felvonulást és az azt
követő bált, nagyon készültünk is
de a helyzet nem engedte. Részt
vettünk a Szabadtéri pikniken és
filmvetítésen . Ott voltunk a Kaleidoszkóp Gyerekház Nonprofit
Kft. Kézműves napján.
Bízunk benne, hogy a 2021-es
évben vissza tudunk állni a rendes
életvitelbe és folytatni tudjuk a
megtervezett programokat. Szeretnék újból kirándulni, fürdőben
pihenni, meglátogatni újabb városokat, felfedezni ismeretlen tájakat.
Visszaállitani a hagyományőrző
tevékenységet, ápolni a kapcsolatokat a baráti nyugdíjas klubokkal,
szervezetekkel, egyházakkal.
Varga Benjaminné

12. Családi állapot igazolások:
A fenti időszakban összesen 9 fő
kérte formanyomtatványon családi
állapot igazolását, külföldi adóbevallás céljából.
13. Védendő fogyasztói igazolás:
Védendő fogyasztói igazolást
kérhet az az ügyfél, akinek számlái
kifizetésében nehézségek adódnak.
Szociálisan rászoruló ügyfelek a
szolgáltató által küldött nyomtatvány kitöltésével, Polgármesteri
Hivatal igazol. Védendő fogyasztó
csak az lehet, akinek lakhatási támogatás lett elbírálva vagy rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesül. A fenti időszakban 24 db
igazolás került kiállításra.
14. Környezettanulmányok:
Összesen 21 db környezettanul-

2020. 12. 11. 9:39:04

20 Bogdányi Hiradó

Önkormányzati hírek

Civil hírek

Bogdányi Hiradó

2020. december

„Fontos a múlt értékeinek megőrzése”

A

Rétközi Sólymok Íjász és
Hagyományőrző Egyesület által 2020 tavaszára tervezett nyílt nap a vírushelyzet
miatt elmaradt, amit végül
sikerült pótolni júniusban.

A rendezvényen sok érdeklődő
volt, akik a hagyományőrző íjászatból kaphattak egy kis ízelítőt
illetve kipróbálhatták az íjászatot.

Idei versenyünket július 18-án
tartottuk, ami már a harmadik volt.
A rossz idő ellenére szép számmal jelentek meg versenyzők, de
ez nem akadályozott meg senkit,
hogy a verseny jó hangulatban
teljen.
Az év folyamán egyesületünket
több alkalommal is felkérték gyerektáborokba, Erzsébet táborokba
íjászbemutató tartására. Itt a gyerekek megismerkedhettek a IX-X.
századi viselettel és kipróbálhatták
magát az íjászatot is.
Több versenyen is képviseltettük magunkat, ahol az ifjaink többször is dobogós helyezést értek
el. Megmérettettünk Tégláson a
Városok viadalán, ahová az ország
egész területéről érkeztek csapatok.
2021 tavaszán ismét szeretnénk nyílt napot rendezni, nyáron
pedig a következő versenyünket
megtartani. Célunk továbbra is a
versenyeken való részvétel, egyesületünk és településünk képvise-

lete, a hagyományőrzés és ápolás,
hagyományátadás és hagyományteremtés. Olyan tevékenységek,
összejövetelek szervezése, mellyel
felkeltjük az érdeklődést falunk
népi kultúrája iránt és felhívjuk

környezetünk figyelmét milyen
fontos a múlt értékeinek megőrzése, hagyományaink ápolása és
tisztelete, a helyi közművelődési
tevékenység támogatása.
Poór Attila

2020. december
összegű támogatásra, melyhez az
Állam az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül további
5.000 Ft ot tesz hozzá, így a nyertes hallgatók havi 10.000 Ft mértékű ösztöndíjban fognak részesülni.
„Az idei év szintén új támogatása, az első lakáshoz jutók támogatása volt, amellyel a képviselő-testület a legalább 5 éves folyamatos
bejelentett lakhellyel rendelkező
ifjú házaspároknak kívánt segítséget nyújtani a helyben maradás
érdekében. Ezen támogatásért
3 kérelem érkezett a Hivatalba,
melyekből mindössze egy pár felelt
meg az elvárt feltételeknek és jutott
hozzá a 200 ezer forintos vissza
nem térítendő támogatáshoz.”
Az év folyamán valamennyi
beruházással, felújítással kapcsolatos jelentések határidőn belül megtörténtek.
Az elmúlt évben gazdálkodási feladataink szabályszerűségét a
belső ellenőr is átfogóan ellenőrizte. A Hivatal külső megbízott belső
ellenőre 2020. évi belső ellenőrzési
terve négy tervezett ellenőrzést (2
db szabályszerűségi, 1 db rendszer,
1 db utóellenőrzés) tartalmazott,
melyek lezárásra kerültek. A belső ellenőr a feltárt hiányosságok
megszüntetésére két ellenőrzés
esetében javaslatokat tett, melyek
alapján intézkedési tervet készített
az ellenőrzött szervezeti egység
vezetője. Az intézkedési tervekben
foglalt feladatok határidőben végrehajtásra kerültek.
Külső helyszíni ellenőrzést
az Állampénztári Iroda (Magyar
Államkincstár) a 2020. évben
két pályázati projekt esetében
folytatott a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
„Nyírbogdányi külterületi utak és
a TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029
„Nyírbogdányi helyi termelői piac
kialakítása” vonatkozásában. Egy
külső ellenőrzés kapcsán készült
intézkedési terv, az abban meghatározott feladatok határidőben
végrehajtásra kerültek.
III. Adóigazgatás
A települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: adóhatóság) látja el a helyi önkormányzat
hatáskörébe tartozó adók és adók
módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatokat.
Ez kiterjed
– a helyi adókra, községünk esetében a helyi iparűzési adóra,
– belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójára,
– azokra az adók módjára
behajtandó köztartozásokra,
amelyeknek a végrehajtását
(beszedését) vagy nyilvántar-
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tását jogszabály az adóhatóság
hatáskörébe utalja,
– az önkormányzati adóhatóságnál fizetendő államigazgatási
eljárási illetékre, amelyet nem
illetékbélyegben kell leróni.
Fenti feladatok közül nagyságát tekintve a legtöbb feladatot a
gépjárművek adóztatásával, a helyi
iparűzési adóval, valamint az adók
módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos hivatalból indult
adóigazgatási eljárás lefolytatása
jelenti.
A BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság január 31. napjáig a tárgyévet
megelőző évben bekövetkezett
tulajdonosváltozásról szóló régi
tulajdonos által teljesített változás
bejelentést is közli az önkormányzati adóhatóságokkal.
A fenti két adatszolgáltatás alapján
elkészítésre kerültek:
• 2020. január 01. napjától adófizetési kötelezettséget megállapító határozatok azon adóalanyok részére, akiknél előző
évben nem szerepelt az adott
gépjármű, illetve adómérték
(személygépkocsi esetében)
változás következett be. A
kiadott – adófizetési kötelezettséget megállapító – határozatok száma: 310 db
• Év közben a havonta küldött
adatszolgáltatás feldolgozásával elkészített – forgalomba
helyezés illetve kivonás során
készült megállapító illetve
megszüntető – határozatok
száma: 174 db.
Talajterhelési díj tekintetében
Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 2019.
év végén elfogadta a 20/2019.
(XI.27.) számú rendeletét, így
2021. évtől a Nyírségvíz Zrt.-től
megkért adatszolgáltatás alapján
eljárhatunk azon fogyasztókkal
szemben, akik a rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötöttek rá.
2018. január 1-től, a helyi iparűzési adóalanyoknak a továbbiakban bevallásaikat elektronikus
úton kell benyújtaniuk. A helyi
iparűzési adóbevallás fenti formában történő benyújtása, a papír
alapú adatbejelentésről elektronikusra történő váltás egyre megszokottabb és zökkenőmentesebb.
2020. november 30. napjáig 224 db
helyi iparűzési adóbevallás került
feldolgozásra.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv
keretében a koronavírus-járvány
gazdasági hatásainak mérséklése

érdekében szükséges adózási kön�nyítésekről szóló 140/2020. (IV.
21.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az adózó a 2020.
április 22. és 2020. szeptember
30-a között esedékessé váló éves
és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét
és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét,
valamint a következő adóelőlegfizetési időszakra szóló adóelőleg
bevallás benyújtási kötelezettségét
2020. szeptember 30-ig teljesíthette. A határidő mulasztása miatt
31 esetben felszólítás küldésére
került sor.
Az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus úton
megküldi az önkormányzati adóhatóság részére a települést érintő, az adózó adataiban, illetve
tevékenységében bekövetkező
változásokat. 2020-ban 644 db
adatszolgáltatás érkezett a NAVtól. Az érkezett állományokat
minden esetben ellenőrizni kell,
ha a változás érinti az iparűzési
adófizetési kötelezettséget, akkor
a változás rögzítésre, feldolgozásra kerül.
A III. negyedév egyik legnagyobb feladatát minden évben
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.
(XII.28.) kormányrendelet 22.§
(1) bekezdése szerint az adózók
adónemenkénti számla egyenlegének elkészítése jelenti. Ezt az
értesítőt fenti kormányrendelet
szerint azoknak az adózóknak kell
megkapniuk az adóév szeptember
napjáig, akiknek számlaegyenlegük 1.000 forint fölötti adótartozást, illetve túlfizetést mutat. Az
önkormányzati adóhatóság e kormányrendelet által meghatározott
feladatát úgy végezte el, hogy a
fenti feltételeknek megfelelő 888
adóalany az értesítőt a 2020. II.
félévi fizetési határidő (2020.
szeptember 15.) előtt megkapta,
az adózói igények kielégítése és
az adófizetési kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében függetlenül a hátralék, illetve
a túlfizetés mértékétől. Az értesítő
221 esetben elektronikusan, 667
esetben helyi, illetve postai kézbesítéssel került kiküldésre.
A korábbi években megszokottak szerint az adóalanyok nemcsak ősszel, hanem tavasszal is
megkapták az egyenlegértesítőt
a 2020. I. félévi fizetési határidő
(2020. március 15.) előtt. Ekkor
összesen 902 adóalany részére
küldtünk értesítőt.
Nyírbogdány Község Önkormányzata a 2020. évi költségvetésében 100.000.000 forint helyi
iparűzési adó bevételt tervezett.

A beszámoló elkészítésének napjáig, 2020. november 30.-ig a helyi
iparűzési adó számlára 93.700.673
forint helyi iparűzési adó bevétel került befizetésre, így a helyi
iparűzési adóbevétel beszedésének
teljesítése a tervezett bevételhez
képest 93,7%-os.
A gépjárműadó esetében az adómértékek központilag meghatározottak. 2013. január 1-től – 2019.
december 31-ig a beszedett gépjárműadó mindössze 40%-a maradt
az önkormányzatnál, 60%-a az
államot illeti meg.
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.)
Korm. rendelet 4. § (1) első
bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési
önkormányzatot az általa 2020.
évben beszedett gépjárműadó nem
illeti meg. Az teljes egészében a
központi költségvetést illeti meg.
Míg 2019. évben a végrehajtás több formáját is eredményesen alkalmaztuk. 102 esetben történt munkabérletiltás, 75 esetben
inkasszó és 37 esetben kezdeményeztünk gépjármű forgalomból
történő kivonását. Addig 2020.-ban
a koronavírus-járvány gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében
a nehéz gazdasági helyzetbe került
adózók ellehetetlenülésének elkerülése miatt nem kezdeményeztünk végrehajtási cselekményt.
Ugyanakkor a gépjárműadó
hátralék miatt a gépjármű forgalomból történő kivonásának kezdeményezését. 2020. I. félévében
11, 2020. II. félévében pedig 7
esetben.
2020. októberében 102 adózó
részére küldtünk ki újabb felszólító
levelet a fennálló tartozás rendezésére. A számlaegyenleg értesítő,
a felszólító levél és a gépjármű
forgalomból történő kivonása kezdeményezésének hatására 12 esetben került sor fizetési könnyítés
(részletfizetés, fizetési halasztás)
megállapítására.
Az adóiroda feladatai közé tartozik a hagyatéki és végrehajtási eljárásokhoz szükséges adó, és
értékbizonyítványok elkészítése,
melyre 2020-ban eddig 96 esetben
került sor.
2020. november 30. napján
fennálló hátralék iparűzési adó
tekintetében 4.882.981 forint,
gépjárműadó tekintetében 3.597.704
forint, adópótlék vonatkozásában
pedig 899.691 forint. Összességében
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Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről
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yírbogdány Község Képviselő-testületének 2020.
évi Munkatervében meghatározottak alapján a decemberi
testületi ülésen került volna
sor a Polgármesteri Hivatal
2020. évben végzett tevékenységről szóló beszámolójának a megtárgyalására.

Mivel november 4. napja óta a képviselő-testület sem ülésezhet, ezért
ügy döntöttünk a munkatársaimmal,
hogy a „Bogdányi Hiradóban” számolunk be az elmúlt évi munkánkról, melyet nem csak a testület tagjai,
hanem a település lakosai is közvetlenül megismerhetnek.
Beszámolóm rendhagyó lesz,
eltér a korábbi beszámolók tartalmától, mint ahogy a mögöttünk
hagyott év is eltért a korábbi évektől. A 2020. év mindenféle tekintetben egy nehéz év volt a hivatal
működésében, mégis pár dolgot
kell előzetesen kiemelnünk az
év sikerei közül. Az első, hogy a
vírushelyzet ellenére nem kellett
bezárnunk, egy napra sem. Második
kiemelt eredményünk a házszámok
összevezetésa a földhivatali rendszerrel.
A 2020. évben sikerült véglegesen rendezni a község házszámrendezését, hiszen az elmúlt
években nem volt olyan hét, hogy
különböző igazolásokat ki ne kellett volna adni arról, hogy a lakos
ténylegesen melyik házszám alatt
lakik. A házszámrendezés felülvizsgálata során a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által Hivatalunk
részére rendelkezésre bocsátott
digitális alaptérképének, valamint
az összes lakott és lakatlan ingatlan
tulajdoni lapon szereplő házszámok és utca nevek a valóságnak
megfelelően összevezetésre és a
címek a Központi Címregiszterben
átvezetésre, kijavításra kerültek. A
munkánk eredményeképpen többé
már nem kell az okmányirodába igazolást vinni a házszámról
vagy az utcanévről. Ezt követően
már a kormányablak informatikai
rendszerén sem voltak eltérések a
nyírbogdányi tulajdonilap és a lakcímkártya szerinti adatok között.
A település közigazgatási területén található valamennyi cím tisztítása, a címregiszterben történő
rögzítése és teljes adattartalommal való feltöltése 1018 lakcímet
érintett, amelyből 15 cím esetén
kellett házszámváltozást átvezetni
és összesen 48 személynek kellett
új lakcímkártyát cserélni.
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A 2020-as év másik nagy eredménye volt a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elkészítése. A programban 5 célcsoport
esetében (Romák és/vagy mélyszegénységben élők, Gyermekek,
Idősek, Nők, Fogyatékkal élők)
kerültek beazonosításra a csoportokat érintő legfőbb problémák.
Ezek megszüntetése érdekében
intézkedési terv készült, ahol a
fejlesztési lehetőségek meghatározása történt.
Nyírbogdány település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi
Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
• az egyenlő bánásmód, és az
esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz törté•
nő egyenlő hozzáférés elvét,
• a diszkriminációmentességet,
• szegregációmentességet,
• a foglalkoztatás, a szociális
biztonság, az egészségügy, az
oktatás és a lakhatás területén
a helyzetelemzés során feltárt
problémák komplex kezelése
érdekében szükséges intézkedéseket.

A 2020. év elején az új önkormányzati vezetéssel együtt nagy
tervekkel készültünk az évre,
kialakítottunk egy Gyártelepi
ügyfélfogadást és átszerveztük az
ügyfélfogadási időpontokat. Sajnos március közepétől minden,
amit elterveztünk szertefoszlott a
bevezetett járványügyi szabályok
miatt, azonban annak ellenére,
hogy az ügyfélfogadást korlátozni
kellett és a Gyártelepi helyiséget ideiglenesen be kellett zárni,
igyekeztünk olyan személyes vagy
internetes elérhetőséget kialakítani
az ügyfeleink részére, hogy egész
évben elérhetőek maradtunk.
Az alábbi sorokon keresztül
szeretném összefoglalni mindazon
munkánkat, melyeket a lakosok
nem láthatnak, de bízok benne,
hogy elolvasva nemcsak megismerik, de értékelni is fogják mindazt, amit a háttérben a községért
és a lakosságért igyekszünk tenni.
A Polgármesteri Hivatalnál
alkalmazásban álló ügyintézők száma: 6 fő köztisztviselő
+ a jegyző és a polgármester,
továbbá 1 fő hivatali kézbesítő, takarító, akik együtt igyekszünk az önkormányzat és a
lakosság részére a legmagasabb
színvonalon közszolgáltatást
nyújtani.

I./ A képviselő-testülettel,
illetve az önkormányzattal
összefüggő feladataink:
Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testülete:
2020. januártól október 14-ig 15
nyilvános ülést, valamint 5 zárt
ülést tartott, 178 db határozatot
hozott, és 16 db rendeletet alkotott
meg. A megalkotott rendeletek és
az elfogadott határozatok tekintetében a jegyző volt, aki személyesen azokat előkészítette és
minden egyes döntés végrehajtását
felügyelte és intézte.
A képviselő-testület nyílt
üllésein hozott határozatainak, rendeleteinek nyilvántartása naprakész, azokat bárki megtekintheti,
elolvashatja a www.nyirbogdany.
hu honlapon.
Nyírbogdány Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. januártól –
október 21-ig 6 alkalommal ülésezett és 10 db határozatot fogadott
el.
Az ülésekről készült jegyzőkönyvek minden esetben felterjesztésre kerültek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz.
Az év első felében gondoskodtunk a képviselő-testület utolsó tíz évének jegyzőkönyveinek
évenkénti beköttetéséről, amelynek eredményeképpen 2019. évig
minden testületi jegyzőkönyv az
elmúlt 30 évből bekötésre került.
II. Pénzügyi- és gazdálkodási
jogkör gyakorlása:
A Hivatal pénzügyi munkatársai
nemcsak a Polgármesteri Hivatal
gazdálkodásáért, de az önkormányzat és a roma nemzetiségi
önkormányzat gazdálkodásának
szabályszerűségéért is feleltek.
A 2020. évben 89 db szerződés
került megkötésre, összesen 1283
db bejövő számla került rögzítésre,
amely a mindennapi működést is
jól tükrözik. A bejövő számlák az
Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásait jelentik,
ez magába foglalja a munkavállalók munkabérét, egyéb juttatásait,
többségében pedig a dologi kiadásokat, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásait. Ezzel párhuzamban
a kimenő számlák nagysága nem
közelíti meg a kiadásokat, ugyanis
ezekből összeségében 2020. évben
179 db készült, azonban ez nem azt
jelenti, hogy az önkormányzat nem
részesült semmilyen bevételben,
támogatásban ugyanis ezek döntő
többsége úgynevezett nem számlás
bizonylat.
2020. költségvetési évben nov-
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ember 30-ig összesen 552 db pénztárbizonylat készült, kiadási és
bevételi egyaránt az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a
Közfoglalkoztatás pénztárában.
A bejövő és kiállított számlák,
valamint a nem számlás bizonylatok rögzítésével utalványrendelet is készült, amelyekből 3.228
db készült ebben az évben. Ez
azonban magába foglalja a könyveléssel kapcsolatos utalványrendeleteket is, amely döntő többsége
a helyi adók kontírozásából ered.
Az elmúlt évhez hasonlóan a
képviselő-testület döntése szerint idén is 4 alkalommal került
arra sor, hogy a község érintetett háztartásaink és lakosainak,
húsvétkor, iskolakezdéskor és az
az időseknek október 1-én, valamint karácsonykor Edenred meleg
étkezési utalványt osztott a Polgármesteri Hivatal munkatársai a
képviselő-testület tagjaival közösen. Azonban az előző évektől
eltérően az utalványokat mi vittük
házhoz kerülve az osztással járó
gyülekezéseket. A négy alkalom
előkészítése és zökkenő mentes
levezénylése szintén sok időt és
egyeztetést jelentett a hivatal munkatársai részére. Húsvétkor 872
db étkezési utalvány, 6.360.000
Ft értékben, augusztusban tanévindító támogatásban részesülők
részére 275 tanuló számára került
kiosztásra az utalvány 1.695.000 Ft
értékben, október első hetében 385
fő nyugdíjas részére, 1.925.000 Ft
összegben, melynek 330 ingatlant
kerestünk fel. A Karácsonyi utalvány osztása során 4.110.000 Ft
összértékű utalványt vittünk ki 909
db helyszínre.
A Magyar Államkincstár számára megküldött gyermekvédelmi
nyilvántartások alapján a rászoruló
gyermekek után a szülők/ gondviselők pénzbeli gyermekvédelmi
támogatás kaptak a Magyar Állam
finanszírozása által, amelynek kifizetése a Hivatal hatáskörébe tartozott. A folyósítás augusztusban
és novemberben is megtörtént 86
fő számára, 2.004.500 Ft értékben.

Szent Mihály Családegyesület
A

lig több, mint egy
éves az egyesületünk, és ha nem lenne
pandémia, a születésnapunkat sokkal
méltóbb körülmények
között ünnepeltük volna
meg. Hiszen örültünk
az elmúlt év eseményeinek, a megalakulástól
kezdve.
Közösségépítés is szerepel egyesületünk céljai
között, szeretünk együtt lenni, ezért találtuk ki, hogy ezt
a szervezetünket megalakítjuk, családokkal és családokért, és ehhez égi pártfogót is kerestünk. Pálma
ötlete az angyal volt. Már a
Bibliában is szerepel Szent
Mihály, tőle kaptuk a nevünket. Az elnök Szabados Viktor parókus atya, a vezetőségbe Soltészné Prokob
Pálma és Nagyné Lisóczki

Mária tartozik, a munkánkat a könyvelésben önkéntes
munkájával Molnár Enikő
segíti. Céljaink közt többek
között népszokás- és hagyományőrzés szerepel, és karitatív, neveléssel-oktatással,
sporttal, természetjárással,
horgászattal, templommal,
kultúrával stb. kapcsolatos
tevékenységeket is tervezünk itt Nyírbogdányban.
A februári farsangi bált
nagy lelkesedéssel kezdtük
szervezni, nagyon sok személytől és szervezettől kaptunk segítséget – mindenkinek köszönjük, a támogatást
és a részvételt is!
Nyáron a tábort egyelőre
még kisebb létszámmal tartottuk (annak ellenére, hogy
több éve szerveződik ilyen),
reméljük, hogy jövőre több
gyermeket és családot megszólíthatunk.
Polgármester úr és Nyír-

bogdány Község Önkormányzata sok segítséget
nyújt nekünk is, úgyhogy
sikeresnek könyvelhetjük el
az augusztus 20-i kenyérsütő versenyt. Köszönjük
mindenkinek a részvételt,
jelenlétet, találkozást!
Ősszel egyesületünk tagjai
és családjuk szalonnasütést
szervezett, vagy inkább rögtönzött egy szombat délután.
Magunk között szerveztük
csak meg, akár esik, akár fúj,
de találkozunk – mondtuk
egymásnak pár nappal előtte. Hideg is volt már, de a
tűz és a beszélgetős együttlét
és nevetés felmelegített.
Terveztünk még családi-,
valamint adventi kézműves
délutánt, de a járvány miatt
ez az idén elmarad, sajnos.
Majd jövőre. Adja az Isten,
hogy így legyen!
Soltész Mariann,
egyesületi titkár

Az idei év egyik új támogatása
Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer volt, melyet a
Képviselő-testület döntése szerint
a felsőfokú tovább tanulók kaphattak. A megadott határidőre a településen élő hallgatók közül 10 fő
nyújtott be pályázatot, akik közül
9 fő szociális rászorultsági alapon jogosulttá vált a tíz hónapon
keresztül folyósított havi 5.000 Ft
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Nyírbogdányi Községi Tűzoltó Egyesület
A Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület a 2020. évben is aktívan végezte munkáját a településen. Az elmúlt
évben összesen 17 esetben riasztották
őket. Voltak közlekedési balesetek, vihar
okozta pusztítások és tűz által keletkezett
károk. Az egyesület tagjai minden eset-

ben lehetőségükhöz mérten segítettek és
mentették a menthetőt.
Az egyesület működéséhez az önkormányzat 400. 000 forint anyagi támogatással járult hozzá az idén. Ez az összeg
az egyesület eszközeinek bővítésére és fejlesztésére lett fordítva. Ezúton

is köszönjük a támogatást és bízunk a
további sikeres együttműködésben.
Ezen felül igyekszünk megragadni
minden pályázati lehetőséget a fejlesztés
és bővítés, valamint a sikeres működés
érdekében.
László Lajos Dávid (elnök)

Akik őrzik az álmunkat

Az idei év valóban más mint a
többi. A világjárvány sajnos egyesületünk mindennapjaira is kihatással volt és van. Picit olyan érzésünk lehet, hogy mindenki magára
maradt! Magára maradt az Önkormányzat, a helyi egyházak, az egyéb
civil szervezetek és a lakosság. De
tudjuk, hogy ez nem így van! Nem
így van, hiszen attól, hogy elmaradtak azok a kulturális rendezvények,
amelyek ezidáig megszokottak voltak, attól még mindenki kiemelkedően végzi saját tevékenységét, látja
el feladatát a korlátozások ellenére.
Így teszünk mi is. Tagjaink tevékenységüket ingyen saját szabadidejüket feláldozva végzik.

Főként az esti-északai órákban
látjuk el szolgálataink jelentős
részét, így talán a közterületi jelenlétből a lakosság java része mit sem
érzékel, de tudjuk azt, hogy ezen
tevékenység is hozzájárul ahhoz,
hogy Nyírbogdány ma egy nyugodt,
élhető település. Természetesen mi
sem tudunk a nap 24 órájában jelen
lenni, de a Rendőrség, az önkormányzati térfigyelő rendszernek és
a polgárőrség jelenlétének együttes
hatásának köszönhetően nyugodtan
hajthatjuk éjszakánként álomra a
fejünket.
Szolgálataink során a járványhelyzetet figyelembe véve vigyáznunk kell egymás és mások egészsé-

gére ezért tagjaink saját felelősségre látnak el szolgálatot, mindezek
ellenére az idei évben felügyeltük
a húsvéti és karácsonyi étkezési utalvány kiosztását, november
1-jén temetőszolgálatot láttunk el
a temetőkben és azok környékén,
augusztus 15-én részt vettünk az
Önkormányzat
szervezésében
megrendezett Nyírbogdáyi Piknik
biztosításában, augusztus 26-án a
rendőrség kérésére részt vettünk az
országos kerékpár verseny biztosításában, amely során a 4. sz főút
Nyírbogdányi szakaszának zárását
végeztük, szeptember 5-én a kézműves nap biztosításában, de sajnos
több alkalommal kellet részt ven-

nünk súlyos közlekedési balesetek
helyszínének biztosításában-forgalom terelésében.
A jövőt tekintve nem tudjuk mi
vár ránk, de bízunk benne, hogy a
jelenlegi helyzet hamar megszűnik
és a már megszokott nyugodt mindennapjainkat élhetjük.
Egyesületünk nevében szeretném megköszönni a lehetőséget
Lisovszki Tamás Polgármester
úrnak, hogy sorainkkal bemutathattuk tevékenységünket és színesebbé tehettük a megújuló Bogdányi
Híradót.
Mindenkinek Jó egészséget és
Boldog Újévet Kívánunk!
Vavrek László egyesület elnöke

Bogdányi Hiradó

Önkormányzati hírek

Civil hírek

Kedves Nyírbogdányiak!

E

lérkezett 2020. év karácsonya. Nagyon különös
érzés így köszönteni Önöket ebből az alkalomból. Azt hiszem mindannyian egyetértünk, ez az
év nagyon más, mint amit terveztünk vagy amire
készültünk. Advent a várakozás időszaka. Azonban
most nem csak a karácsonyt várjuk mindannyian,
hanem ennek a sajnálatos helyzetnek a végét is. A
körülöttünk lévő állapotok miatt biztosan másként
telik majd a készülődés, az ünnepvárás.

U

gyan még pár nap van a karácsonyig, de vélhetően a karácsony is nagyon más lesz. Az
ünnep jellemzője, hogy a családtagok, a rég nem
látott rokonok, barátok találkoznak, összegyűlnek.
Úgy tűnik ez idén sokkal visszafogottabban működik
majd. Tavaly ilyenkor nem gondolta egyikünk sem,
hogy az idei advent, a karácsony ilyen formában
talál bennünket. Ebben az időszakban többször
megállunk és személy szerint átgondoljuk az elmúlt
év történéseit. Tegyük ezt meg mindannyian most is,
de ne feledjük, hogy a sok kellemetlenség, tragédia
vagy negatív élmény nem homályosíthatja el a jelenben, vagy még inkább a jövőben rejlő lehetőségeket,
pozitív hozzáállásunkat. A karácsonynak ez is az
üzenete, mert Jézus születése a megújulás, egy jobb
világ reménye valamennyiünk számára. Ez az év
jól megtanította, mi is az igazán fontos az életben.
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Családtagok hetekig nem találkozhattak, nagyszülők
nem ölelhették meg az unokákat, gyerekek a szüleiket. Vélhetően ez sokkal jobban hiányzik, mint a fa
alatt megbúvó sok ajándék.

N

yírbogdány Község Önkormányzata megteszt
mindent azért, hogy a lakosság a körülményekhez
képest az idén is megkapjon mindent, legyen az pénzben kifejezhető dolog vagy a lakosság komfortérzetét
javító fejlesztés.

A

képviselő testület nevében kívánok mindenkinek
olyan ünnepi időszakot, amely nyugalomban,
egészségben telik. És reménykedjünk, hogy jövőre újra ott állunk a település adventi koszorúja körül
és közösen csodálhatjuk az
ünnepi fényeket és örülhetünk a karácsony varázsának.
Üdvözlettel:
Lisovszki Tamás
polgármester

Ünnepi nyitvatartási- és ügyfélfogadási rend
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy

POLGÁRMESTERI HIVATAL
CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
ünnepi nyitvatartási- és ügyfélfogadási ideje
az alábbiak szerint alakul:

az év utolsó munkanapja: 2020. december 22. (kedd) 
2020. december 23. – 2021. január 3. között
az új év első munkanapja: 2021. január 4. (hétfő)

Házi orvos

az év utolsó rendelése: 2020. december 31. (csütörtök)
2021. január 1. – 2021. január 3. között
Ügyelet: Kemecse, Szent I. u. 38

Fogorvos

az év utolsó rendelése: 2020. december 23. (szerda)
2020. december 24. – 2021. január 3. között

Bogdányi
Hiradó
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Gyógyszertár

az év utolsó nyitvatartási napja:
2020. december 30. (szerda)
07.30 – 11.30 és 14.00 – 17.00
2020. december 31. – 2021. január 3. között
ZÁRVA
Ügyelet: Korona Gyógyszertár Nyíregyháza
42/411-865

Piac

07.30 – 16.00
ZÁRVA
07.30 – 16.00

2020. december 24. (csütörtök)
2020. december 30. (szerda)
2020. december 31. – 20201. január 3. között

08.00 – 12.00
ZÁRVA
42/312-104

2020. december 31. (csütörtök)
2020. január 1. – 2021. január 3. között

12.00 – 18.00
ZÁRVA

Posta

06.00 – 12.00
06.00 – 14.00
ZÁRVA
08.00 – 12.00
ZÁRVA

Lakossági hibabejelentő (0–24)

E.On: 06-80/210-310
NKM Földgáz: 36-1/474-9999
Nyírség víz: 06-42/523-600

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

2020. 12. 11. 9:39:01

B. Orosz István:

Karácsony

Láttam gyerekként fent a karzatról, sugárzott
az emberekről a hit, a szeretet, ünneplőbe
öltözött remény, boldogok voltak, nem gyászolt
senki, csendben egymást karolták az éjben.
Most itt állok, sok jó baráttal megfogyva,
ha az utcán köszönünk, még vannak emlékek,
jó és rosszhírt, gyorsan egymással megosztva,
minden apró emlék, ma már olyan szépek.

Szeretni és tisztelni egymást, örülni hogy élünk,
legyen mindennap karácsony, szóljon az ének!
Nem gondtalant, csak boldogabb létet remélünk,
lélekben gazdagok, de szívünkben szerények.
Adja meg az Isten, amit az imában kérünk tőle,
mi is tegyük azt, amire az Úr kér bennünket,
jutalmul áldást kapsz, erőt meríthetsz belőle,
minden este kulcsoljuk imára kezünket.

Ne csak karácsonykor szeresd az Istent!
A mindennapokon is próbálj meg jót tenni,
hétköznapból van a legtöbb, magadból itt lent
úgy tudsz adni másnak, ha önmagadtól elvenni
vagy képes, nyugalmat csak úgy találsz itt bent
a szívedben. A templomba nem tudsz te
elrejtőzni Isten elől, mert az Ő akarata szent,
arcod pírja elárul, ha nem vagy őszinte.
Karácsony van, a szívem kissé elszorul,
mintha megváltozott volna valami itt bent.
A napra, fenyőillatú csillagos éjszaka borul;
a templomban angyali ének forróságot teremt
ott bent a szívekben, csendül az örök hír,
a kicsi falumban a hit kigyullad Szenteste.
Hozott örömhírt az Angyal, örömkönnyel sír
a csillagok alatt, és szeretet száll az emberekre.

Állok a havas udvaron, az otthon melegét
érzem az ablakon át, a gyertya lángja integethívogat, valami boldogító forróság ég,
nem is ég, hanem lángol! És ez a meleg,
az otthon melege, a szülői házból sugárzik,
a szememben pici csillanó üveggyöngy,
még egy kicsit a könnyek tengerében ázik,
majd legördül lassan arcomon az üvegkönny.

Karácsonyi

köszöntő

Tisztelt Nyírbogdányi Lakosok!

Ünnepek előtt állunk. Napokkal karácsony szent ünnepe és az újév köszöntése előtt. Az adventi várakozással érkező karácsony nem kívülről érkezik, hanem bennünk jön el. Az ünnep pedig
éppen arra való, hogy a múlt elemzése és a jövő fürkészése helyett a mára terelje a figyelmünket,
arra, hogy az a legfontosabb, ami van. A családi körben eltöltött ünnepi órákra, napokra azt kívánjuk mindannyiunknak, hogy vegyük birtokunkba a jelent, figyeljünk a mostra.
Gyújtsunk gyertyákat, emlékezzünk azokra, akik már nincsenek velünk, vagy a szeretteinkre
akik távol ünneplik a szent ünnepet. A karácsony fénye az elmúlt év nehéz, szomorú pillanatai
miatt ne aludjon ki lelkükben. Őrizzük a remény és a szeretet lángját és örüljünk mindannak,
amink van és ne amiatt szomorkodjunk, ami nincs. Reményekkel várjuk az új évet!

E gondolatok jegyében és a mögöttünk hagyott év végén kívánunk magunk
és az önkormányzat dolgozóinak nevében községünk minden lakójának békés,
boldog, szent karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet!
Lisovszki Tamás
polgármester

Donkáné Szitár Emese
képviselő

Buzák Zsolt
alpolgármester

Támba Borbála
képviselő

Angyalosy Zsolt
képviselő
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,,Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”
(Ady Endre)

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

Terdik Tibor
képviselő

Vadászi Mihály
képviselő
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