Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2016. október 13.-i
rendkívüli üléséről
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Tárgysorozat

1.1 Előterjesztés Nyírbogdány, gyártelepí
megkezdéséről
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(irásbeli előterjesztés alapján)
2.1 Előterjesztés

Mitró György kéreime
gyártelepi temetöben
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

temetőben

elhunyt

édesanyja

3.1 Tájékoztatás Buzák Zsolt képviselő meghatalmazása
IX.29.) határozata végrehajtásáról
Előadó: Buzák Zsolt képviselő
(szóbeli előterjesztés alapján)
Nyírbogdány, 2016. október 13.

lévő

harangláb

hamvainak

iratbetekintésről

javítási

munkák

elhelyezésére
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szóló 129/2016. (
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Készült: Nyírbogdány
rendkívüli üléséről

Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2016. október 13.-i

Jelen vannak:
Hajzemé Oláh Ildikó alpolgármester
Támba Borbála
Lisovszki Tamás
Buzák Zsolt
Terdik Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Kopják Bettina köztisztviselő
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Elmondja, hogy a testületi ülés vezetésével megbízta Polgármester Úr, mivel ő tanulmányi
úton vesz részt. Javasolta, hogyameghívóban
szereplő 2. napirendi pontot ne tárgyalják,
mivel Trenka Zoltán nem tudott eljönni. Helyette javasolja 2. napirendi pontként
megtárgyalni:
2. napirendi pontként: Előterjesztés Mitró György kéreime elhunyt édesanyja hamvainak
elhelyezésére a gyártelepi temetőben
Előadó: Hajzemé Oláh Ildikó alpolgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Buzák Zsolt képviselő: Javasolja 3. napirendi pontként megtárgyalni az alábbi előterjesztést.
3. napirendi pontként: Tájékoztatás Buzák Zsolt képviselő meghatalmazása
szóló 129/2016. (IX.29.) határozata végrehajtásáról
Előadó: Buzák Zsolt képviselő
(szóbeli előterjesztés alapján)

iratbetekintésről

A testület a meghívóban szereplő illetve a 2. és 3. napirendként javasolt napirendi pontok
megtárgyalását 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány, gyártelepi temetőben lévő harangláb javítási
munkák megkezdéséről
Előadó: Hajzemé Oláh Ildikó alpolgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester:
Elmondta, hogyanapirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
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Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Kérdés hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő- Testülete
141/2016. (X. 13) határozata
Nyírbogdány, gyártelepi temetőben lévő harangláb javítási munkák megkezdéséről
A Képviselő-Testület:
1./ Nyírbogdány, gyártelepi temetőben lévő harangláb javítási munkáinak megkezdése
érdekében pótmunkaként megrendeli a Béla-Bau Kft.-től bruttó 232.255 Ft összegben a
harangláb javítási munkálatait.
2./ Felhatalmazza
megtételére.

a polgármestert

a szükséges

intézkedések

és kötelezettségvállalások

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 30.

Nyírbogdány, 2016. október 13.

Hajzerné Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (2. tsp.):
Mitró György kéreime elhunyt édesanyja hamvainak
gyártelepi temetőben
Előadó: Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

elhelyezésére

Hajzerné Oláb Ildikó alpolgárrnester:
Elmondta, hogy Mitró György édesanyja hamvait szeretné a gyártelepi temetőbe vinni.
Kérdés hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:

a
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Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő- Testülete
142/2016. (X.13) határozata
Mitró György kérelme elhunyt édesanyja hamvainak elhelyezésére a gyártelepi temetőben
A Képviselő-Testület:
Mitró György
elhelyezését.

kérelmét

támogatja,

engedélyezi

a hamvak

gyártelepi

temetőben

való

Nyírbogdány, 2016. október 13.
Hajzemé Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (3. tsp.):
Tájékoztatás Buzák Zsolt képviselő meghatalmazása
szóló 129/2016. (IX.29.) határozata végrehajtásáról
Előadó: Buzák Zsolt képviselő
(szóbeli előterjesztés alapján)

iratbetekintésről

Buzák Zsolt képviselő:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogya 2016. szeptember 29-i ülésen a testület Buzák Zsolt
képviselő meghatalmazása iratbetekintésről szóló 129/2016. ( IX.29.) határozatával megbízta,
hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendőr-főkapitányságon
15000/416/2015.bü.
számon, névtelen feljelentés alapján hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt, indult
büntetőügyben, mint a sértett önkormányzat meghatalmazott ja, az ügyben eljáró hatóságoknál
az önkormányzat nevében irat betekintési jogával éljen.
A fenti meghatalmazás alapján az eljáró hatóságoktói az alábbi információkat szerezte be:
A rendőrség ezt az ügyet 2016. július 13-án áttette az ügyészségre.
Az ügyészségnél tájékozódott, ott azt az információt kapta, hogy nincsen az ügy, mert áttették
a bíróságra.
A bíróságon tájékozódott, ahol az ügy B.1254/20 16. számon szerepel, de az iratbetekintéshez
a testület további és konkrét formában kell megfogalmazni milyen iratokba kíván betekinteni.
Javaslom az büntetőügyben keletkezett iratokba való betekintést kérelmezzük
önkormányzat felé esetlegesen megtörtént levelezésbe való betekintést.

Kérdés hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendet.

illetve az
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő- Testülete
143/2016. (X. 13) határozata
Buzák Zsolt képviselő meghatalmazása Nyíregyházi Törvényszéken történő iratbetekintésről
A Képviselő-Testület:
1./ Megbízza Buzák Zsolt Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-Testületének
önkormányzati
képviselőjét,
hogy
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Rendőrfőkapitányságon 15000/416/2015.bü. számon, névtelen feljelentés alapján hűtlen kezelés
bűntettének gyanúja miatt, indult büntetőügyben, mint a sértett Nyírbogdány Község
Önkormányzat
meghatalmazottjaként,
a Nyíregyházi
Törvényszéken
B. 1254/2016.
büntetőügyben éljen a sértettet megillető iratbetekintés jogával.
Ennek keretében kérjen betekintést a B. 1254/2016 számú ügy nyomozati irataiba, különös
tekintettel a keletkezett szakértői véleményre és önkormányzat felé esetlegesen megtörtént
levelezésre. Felhatalmazza arra, hogy az iratbetekintés során iratmásolatot kérjen
2. / Felhatalmazza a Hajzemé Oláh Ildikó alpolgármestert Buzák Zsolt önkormányzati
képviselő részére az 1. pont végrehajtásáról szóló meghatalmazás aláírás ára.
Határidő: azonnal és a következő testületi ülés
Felelős, Hajzemé Oláh Ildikó alpolgármester
Buzák Zsolt képviselő

Nyírbogdány, 2016. október 13.
Hajzemé Oláh Ildikó sk.
alpolgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Buzák Zsolt:
Kaptunk tájékoztató levelet Polgármester Úrtól. Beszámol arról, hogy nem lesz itt ma testületi
ülésen szakmai út miatt. Idézek egy részt belőle.
"Megjegyzem, hogy az október ll-i időpontban a tervezett ülésen részt tudtam volna venni,
de a képviselők részére, a képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésén meghatározott,
október 13-i időpont (amely a fentiek miatt nem megfelelő) annak ellenére nem volt jó, hogy
ezen időpont egyeztetésre került! "
Ezt magyarázza már el valaki.
Hajzerné Oláb Ildikó alpolgármester:
Polgármester Úr 11.-én szerette volna, ha tartjuk az ülést, akkorra le volt egyeztetve Trenka
Zoltánnal és Oláh Bélával, csak a testületnek nem voltjó.
Buzák Zsolt:
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Helyesen kellene a levelet írni. Ki írta ezt le? Nyelvtanilag helyesen, ahogy illik, úgy kellene
leírni. Ha valaki nem volt itt, nem tudja miről van szó, az nem érti ezt a levelet. Szeretnénk
kapni egy helyesen leírt szöveget.
Lisovszki Tamás:
Úgy látom, te nem kaptál elég levelet Polgármester Úrtól, tudnék mutatni neked.

Több napirendi pont nem volt, az alpolgármester a képviselő-testület

ülését bezárta.

~
Szentpéteri ~abOlcS
Jegyz~l

-------_._------

Nyírbogdány Község Polgármesterétől
4511 Nyírbogdány, Kéki u. 2.
tel. :42/532-423
fax:42/232-021
e-mail:polgarmester@nyirbogdany.hu

MEGHÍVÓ
Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-Testületének rendkivüli ülését Magyarország
Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 45.§-a alapján

2016. október 13-án (csütörtök) 8.30 órára
Összehívom

Az ülés helye: Művelődési Ház Tanácskozóterme

1./ Előterjesztés Nyírbcgdány, gyártelepi temetőben lévő harangláb javítási munkák
megkezdéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
2./ Előterjesztés községi temetőben létesítendő
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

urnafal kivitelezésével kapcsolatos kérdésekről

Nyírbogdány, 2016. október 06.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Nyírbogdány Község Önkormányzata
4511 Nyírbogdány, Kéki u. 2.

Tárgy: Kérelem

Alulírott Mitró György Zoltán 4511 Nyírbogdány, Gyár u. 26/4 sz. alatti lakos azzal a kéréssel
fordulok az Önkorrnányzathoz, hogy édesanyám (Mitró Györgyné Radics Etelka) hamvait a
Nyírbogdány Gyártelep-i temető urnafaIába elhelyezhessem.

Köszönettel:

Nyírbogdány, 2016. október ll.

,.,

Nyírbogdány Község Polgármesterétől
4511 Nyírbogdány, Kéki u. 2.
tel.:42/532-430
fax:421232-021
e-mail:polgarmester@nyirbogdany.hu

Tárgy: Tájékoztatás
Nyírbogdány Község
Önkormányzatának
Képviselő- Testülete
NYÍRBOGDÁNY

Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Képviselők!
A Képviselő-Testület
2016. szeptember 29-i ülésének 6. napirendi pontjában
megtárgyalt "Előterjesztés BÉLA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság felé kártérítési igény benyújtásáról" (Előadó: Lisovszki Tamás képviselő)
szóló napirend keretében polgármester részére megfogalmazott nyolc kérdésre az
érdemi válaszomat Magyarország
Helyi Önkormányzatairól
szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 32. § (2). b) pontja értelmében az üléstől számított legkésőbb
harminc napon belül írásban megadom.
A fentieken túl tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogya 2016. október 13-i
rendkívüli ülésen nem veszek részt, tekintette 1 arra, hogyaNYÍRSÉGVÍZ
ZRT
szervezésében a térségi polgármesterek 2016. október 13-i kezdettel több napos
szakmai úton veszek részt.
Megjegyzem, hogy az október ll-i időpontban a tervezett ülésen részt tudtam volna
venni, de a képviselők részére, a képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésén
meghatározott, október 13-i időpont (amely a fentiek miatt nem megfelelő) annak
ellenére nem volt jó, hogy ezen időpont egyeztetésre került!
A testületi ülés levezetésévei Hajzemé Oláh Ildikó alpolgármester bíztam meg.
Nyírbogdány, 2016. október 10.

polgármester

*

