Bököny Község Képviselő-testülete
2012. április 26-i rendes üléséről
Ikt. szám: 588-10/2012.
Határozatai: 52-62/2012.;
Rendeletei: 9-10/2012.(IV.26.) R.

TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Az önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi zárszámadásáról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3) Döntés a 2011. évi pénzmaradványról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4) Döntés az ÖNHIKI beadásáról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5) Az egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
6)Tájékoztatója a ravatalozó és temető működéséről a 2011. évben. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Orfeusz Kft. vezetője
Véleményezi: Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, Pénzügyi Bizottság
7) Tájékoztató a település bűnelkövetési statisztikáról és bűnmegelőzési programokról.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
8) A Szakolyi Önkormányzati Tűzoltóság tagdíjának megtárgyalása. /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
9) Egyebek

Gyalogné Lovas Irén
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26. napján 16:00 órakor
megkezdett rendes üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Papp Csaba
Piskolczi Géza
Taskó Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József
Fekete Beáta
Kostenszkyné Lévai Erzsébet
Mátrai Istvánné
Szekeres Ágnes
Fehér János
Berzsán István
Dr. Papp László

jegyző
pénzügyi előadó
bizottsági tag
könyvvizsgáló
Orfeusz Kegyeleti és Szolgáltató Kft.
Nagykállói Rendőrőrs parancsnoka
Szakoly ÖTE
bizottsági tag

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai
napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Indítványozza, hogy a Képviselő-testület a
jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek Papp Csaba és Dr. Horváth József képviselőket
válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Döntés az ÖNHIKI beadásáról
2) Döntés a 2011. évi pénzmaradványról.
3)Tájékoztatója a ravatalozó és temető működéséről a 2011. évben
4) Az egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.
5) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
6)A helyi kitüntető címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 15/2009.(VI.01.)
önkormánzati rendelet módosítása
7) A Szakolyi Önkormányzati Tűzoltóság tagdíjának megtárgyalása.
8) Tájékoztató a település bűnelkövetési statisztikáról és bűnmegelőzési programokról.)
9) Az önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi zárszámadásáról.
10) Egyebek
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2012. (IV. 26.)
határozata
Döntés a napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az
állapította meg:

alábbiak szerint

1) Döntés az ÖNHIKI beadásáról
2) Döntés a 2011. évi pénzmaradványról.
3)Tájékoztatója a ravatalozó és temető
működéséről a 2011. évben
4) Az egyes szabálysértési tényállást tartalmazó
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.
5) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról.
6)A helyi kitüntető címek alapításáról és
adományozásuk
rendjéről
szóló
15/2009.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása
7) A Szakolyi Önkormányzati Tűzoltóság
tagdíjának megtárgyalása.
8) Tájékoztató a település bűnelkövetési
statisztikáról és bűnmegelőzési programokról.)
9) Az önkormányzat gazdálkodásának 2011.
évi zárszámadásáról.
10) Egyebek
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont:
Döntés az ÖNHIKI beadásáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatásra javasolja az ÖNHIKI pályázat benyújtását a
Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja az ÖNHIKI pályázat
benyújtását!
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta.
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2012. (IV. 26.)
határozata
a megyei önkormányzati tartalék / az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1. képviselő-testülete/közgyűlése a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet)
támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra, vagy az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. képviselő-testülete/közgyűlése a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.
b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a székhelyű
körjegyzőséghez tartozik.
c) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti és
körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2. pontja szerint felmentéssel rendelkezik.
d) Megyei önkormányzat esetében az a) - c) pontokra vonatkozó feltétel nem releváns.
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen
16.300 ezer forint összegű bevételt tervez.
b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét
34.393 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.
b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló
elfogadta.
d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló
elutasító záradékkal látta el.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
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2. Napirendi pont:
Döntés a 2011. évi pénzmaradványról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a 2011. évi
pénzmaradványról szóló határozat-tervezetet!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2012. (IV. 26.)
határozata
a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány felhasználására az alábbi határozatot
hozta:
1. Bököny Község Önkormányzat pénzmaradványának tartalma:
A. Záró pénzkészlet
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege
C. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:
G. Finanszírozásból származó korrekciók
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások
I. Költségvetési pénzmaradvány
J. Módosított pénzmaradvány:
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzm.:
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzm.:

50.240 eFt
0
1.115 eFt
0
0
51.355 eFt
-1.118 eFt
0
50.237 eFt
50.237 eFt
50.237 eFt
20.037 eFt
30.200 eFt

2. Az 1. pontban szereplő pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 20.037 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok: 16.216 eFt
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Ebből: - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám.
- Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kieg. tám.
- Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő tám.

4.901 eFt
1.905 eFt
9.410 eFt

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

3.821 eFt

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 30.200 eFt
KEOP-4.2.0 Bökönyi Ált. Iskolán napelemes rendszer telepítése: 30.200 eFt

3. jelent határozat kihirdetését követő nap lép hatályba.

* Szekeres Ágnes megérkezett az ülésterembe.

3. Napirendi pont:
Tájékoztatója a ravatalozó és temető működéséről a 2011. évben.
Szekeres Ágnes Orfeusz Kegyeleti és Szolgáltató Kft:
Ahogy a beszámolónkban is olvashatták, a bevételek és a kiadások közel kiegyenlítették egymást a
2011. évben:
 2011 évi temetőüzemeltetés bevétele
1.370.420 Ft
 2011 évi temetőüzemeltetés ráfordítása
1.411.172 Ft
 Eredmény
- 40.752 Ft.
A temetőüzemeltetés átvétele óta folyamatosan elszállíttatjuk a szemetet, elvégezzük a hálós
konténerekből a szemét behelyezését az 5 m3-es konténerekbe. 2011-ben szerződést kötöttünk a
Nyír-Flop Kft.-vel a temetői hulladék elszállítására és megsemmisítésére.
Végezzük a fűnyírásokat az időjárás függvényében a ravatalozó körül és temetőben, lekaszáljuk a
parcellán belüli, elhanyagolt, nem gondozott sírokat is.
Sok gondot okozott, hogy a sírköves vállalkozók nem szállíttatták el a régi sírköveket, felszólítottuk
őket, néhányan el is szállították. Köszönjük az önkormányzat segítségét abban, hogy sikerült a régi
használt síkövektől megtisztítani a temető területét.
Egyre több az urnás temetés, igény lenne egy urnafal megépítésére. Vállaljuk az urnafal megtervezését
és fényképes dokumentációját is.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökeinek!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a
2011. évi ravatalozó és temető működéséről szóló tájékoztatót.
Papp Csaba képviselő:
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Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és szintén
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a 2011. évi ravatalozó és temető működéséről szóló
tájékoztatót.
A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a ravatalozó előtetőjét le kellene festeni és egy madárhálót is
rögzíteni rá, megelőzve ezzel a madarak fészekrakását. Az Orfeusz Kft megvenné a szükséges
lazúrfestéket, a munkát pedig a közmunkások elvégezhetnék.
Szekeres Ágnes Orfeusz Kegyeleti és Szolgáltató Kft:
Természetesen ebben partnerek vagyunk.
Dr. Horváth József alpolgármester:
A szemétszállításba és a fűnyírásba is besegíthetnek a közmunkások.
Szekeres Ágnes Orfeusz Kegyeleti és Szolgáltató Kft:
Kérjük, szíveskedjenek 2011 évi temetőüzemeltetési beszámolónkat elfogadni!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2012. (IV.26.)
határozata
a ravatalozó és a temető működéséről szóló 2011. évi tájékoztató
A Képviselő-testület
elfogadja a 2011. évi ravatalozó
működéséről szóló tájékoztatót

és

temető

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
* Szekeres Ágnes elhagyta az üléstermet.

4. Napirendi pont:
Az egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.
Gulyás József jegyző:
2012. április 15. napjától a szabálysértési törvény helyébe lépett a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, melynek 254. § (2)
bekezdése előírja az önkormányzatok számára, hogy 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül
helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. 2012. május
31. után nem szerepelhetnek a rendeletekben szabálysértési tényállások.
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A fentiekre tekintettel felülvizsgáltam hatályos önkormányzati rendeleteinket, s a következő helyi jogszabályokban találtam szabálysértési rendelkezéseket:
 A parlagfű visszaszorításáról és irtásáról szóló 3/2002. (IV.10.) önkormányzati rendelet.
 A települési folyékonyhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 9/2003.
(X.1.) önkormányzati rendelet.
 A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról
szóló 7/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet.
 A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2009. (X.1.) önkormányzati rendelet.
 Az állattartás helyi szabályairól szóló 15/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelet.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a szükséges
döntést pedig meghozni szíveskedjen!
Papp Csaba képviselő:
A 16/2011. (XII.01.) közterületen történő szeszesital fogyasztásról szóló rendelettel is kiegészíteném.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2012. (IV.26.)
rendelete
az egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti
a) a parlagfű irtásáról szóló 11/2001. (VII.26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése,
b) a települési folyékonyhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/2004.
(XII.28.) önkormányzati rendelet 10. §-a,
c) a vásárokról, piacról szóló 14/2005. (XI.01.) önkormányzati rendelet 13.§-a,
d) az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 18/2006.(XII.29.) önkormányzati
rendelet 15.§ (1)-(2) bekezdése,
e) a közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 14.§-a,
f) a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2010. (VIII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (1)
bekezdése,
g) a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásokról szóló 17/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelet 17. §-a,
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h) a közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról szóló 16/2011. (XII.01.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése.
2. § Ez a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba és 2012. április 16-án hatályát veszti.

5. Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
2012. április 2-án a Nagykállóban, pályázat keretében megvalósuló Piac átadási ünnepségén vettem
részt a kistérség polgármestereivel.
2012. április 3-án Jánosi Gyula vállalkozóval, Nagy Sándor Bököny Non-Profit Kft. ügyvezetőjével
néztük meg a külterületi utakat. Lenne jó néhány, amit meg kellene csináltatni, de a költségvetésben
sajnos csak 500.000 Ft van rá betervezve, ami kevés ezen feladat megvalósítására. S a vállalkozó
ennyi pénzért nem is hozza ki a gépet.
Aznap délután, a Nagykállói Rendőrőrsön voltam tanúként megidézve. El kell, hogy mondjam, hogy
2012. március 31-én szombaton, mint polgármester és a tűzoltó egyesület elnöke a tűzgyújtási
tilalom ellenére meggyújtott tarlóégetés megszüntetésénél intézkedtem. Az intézkedéssel egyidejűleg
megjelent a helyszínen idősebb Pelles János, és száját fenyegető kifejezések hagyták el; fia, ifjabb
Pelles János részéről pedig trágár szavak hangzottak el, tettleges becsületsértést követett el ( leköpött)
és hivatalos személy elleni erőszak bűncselekményét követte el ( kést rántott elő a zsebéből és azt
nekem szegezte).
2012. április 4-én a Hajdúhadházi Erdészet igazgatójával, Dufla Ferenc Úrral tárgyaltam. Az
erdészetből kaptunk 300 borbolyát, 100 szilt, 20 db csavart fűzt, 10 nyárfát, 10 platánt ajándékba,
amiket a közterületekre kiültettünk - ezzel is szépítve a települést. Köszönet érte az Igazgató Úrnak!
2012. április 11-én Dobrán Mihály fűtésszerelővel és Lakatos Imre gépészmérnökkel megvizsgáltuk
az önkormányzat tulajdonát képező társasház fűtésrendszerét, bízva abban, hogy az 5/2012. (III.01.)
BM rendelet értelmében pályázatot adhatunk be fűtéskorszerűsítésre. Most már tudom, hogy erre
nem pályázhatunk, mert állásfoglalást kért a Megyei Államkincstár a Belügyminisztériumtól ezzel
kapcsolatban. De a hivatal fűtéskorszerűsítésére pályázunk 8.400.000 Ft összegben.
Ugyanezen a napon, helyszíni ellenőrzést tartott az Energetikai Hivatal két munkatársa a Barota
Mihály ÁMK épületén megvalósításra került napelem záró elszámolásával kapcsolatban. Az
elszámoláshoz benyújtott eredeti dokumentumokat ellenőrizték és a megvalósított beruházásról
fényképes dokumentációkat készítettek. Ezt követően kb. 2 hónap múlva kaphatjuk meg a
30.200.000 Ft 85%-át.
Aznap délután egy újfehértói gyepmester 4 kóbor kutyát fogott be. Ennek költsége 25.400 Ft volt.
Szintén ugyanezen a napon, 14.00 órától a Szilárd hulladékgazdálkodás társulási ülésén vettem részt:
1/Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Program jelenlegi
helyzetéről. A társulás pályázatot nyújtott be 108 település rekultivációjára. Ebben a pályázatban
Bököny is szerepel. Ebben a Rózsa F. utcai szilárdhulladék lerakó rekultivációja történne meg. Az
nagyon jó lenne, mert már nagyon megérett a helyzet erre.
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2. napirendi pont: A társulás pénzügyi Bizottsági tagjainak megválasztása volt.
3. napirendi pont: a társulás közbeszerzési Bizottságába új tag delegálása: Spinyért Zsolt Napkor
polgármestere került megválasztásra.
4. napirendi pont: tájékoztató a 80 literes gyűjtőedényzet bevezetéséről.
5. napirendi pont: tájékoztató az Észak-Alföldi környezetgazdálkodási Kft 2012. évi működéséről. A
szerződésállománya a Kft-nek 113 településről mintegy 63.000 ingatlan. A cég mintegy 290 millió Ftot kintlévőséggel rendelkezik. A kintlévőség 3 forrásból származik: Cégek: 180 millió Ft,
Önkormányzatok 60 millió Ft, Lakosság 50 millió Ft. A kintlévőségek behajtása folyamatban van.
6. napirendi pontban tájékoztató a 2006-2011 évi tagdíjhátralékokról. Elmondhatom, hogy Bököny
nem szerepel a hátralékosok listáján.
2012. április 12-én a Széchenyi programirodától Koperveisz Sándor képviselő érdeklődött a beadott
és a beadásra kerülő pályázatok helyzetéről.
Ugyanezen a napon az Öregek Otthonában lakógyűlésen vettem részt. Itt a lakók részéről elismerés
és hiányosság is elhangzott. Azt látom, hogy problémaként vetődött fel a lakók részéről, hogy nincs
mentálhigiéniás aki, a lelkivilágukkal foglalkozna és a foglalkozásszervezőt is hiányolják, aki különböző programokat szervezne számukra.
2012. árpilis 14-én szombaton, Szoták Edina és Illés Attila házasságkötésénél közreműködtem, mint
anyakönyvvezető. Elmondható, hogy a hivatalban ez a legszebb hivatás, s minden elfoglaltság és
fáradság mellett is ezt nagyon szeretem csinálni, és örülök, hogy vannak még, akik felkérnek erre a
feladatra.
2012. április 17-én, Újfehértón Víziközmű társulási ülésen vettem részt. Kettő napirendi pont volt.
Az egyik napirendi pont a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról beszámoló, melyet a társulási tanács
egyöntetűen elfogadott az alábbiak szerint az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás
2011. évi mérlegeredményét Eszközök és Források összesen: 90.383.000 Ft-al.
A második napirendi pont a projekt megvalósítási szakaszában a FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri
feladatok ellátása tárgyában nyílt közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról szóló
előterjesztés. Kettő ajánlat érkezett be, ezt a közreműködő szervezet is vizsgálta. Az egyik a 3 E-GAL
Konzorcium (Bp. Horvát u. 14-24.) és az Újfehértó-Bököny 2012 Konzorcium (1054. Bp.
Nagysándor József u. 6.) Itt a Társulási Tanács az előző ajánlatát érvénytelenné nyilvánította, a
második ajánlatát érvényessé nyilvánította és összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő ÚjfehértóBököny 2012 Konzorcium ajánlattevőt hirdette ki nyertesként.
3. napirendi pontban a társulás elnöke, Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatásként elmondta,
hogy jelenleg is folyik az előkészítése a kiviteli közbeszerzési felhívás előkészítésének. A kiírási
dokumentumokat az Energiaközpont hagyja majd jóvá. Erre kell várni. Fontos, hogy Újfehértó
esetében a Takarékbank az ajánlatát illetően annyiban korrigálta, hogy az egyedi kormányengedély
bemutatásától eltekint. A bizonyos 50%-os korláttal a későbbiek során sem lesznek gondjaink. A
Nyírségvíz Zrt. gyakorlatilag készíti elő mind a két önkormányzat esetében a finanszírozási
szerződést. Annyi gond van, hogy az igazgatóság jóváhagyta, viszont Nyíregyházával egységes
üzemeltetési szerződést akarnak letenni mindenkinek. Most a jogászok miatt nincs még készen, de ez
is egy-két héten belül meg lesz. Ha a kivitelező is meglesz, akkor már különösebb akadálya nem lehet
a beruházás megindításának.
2012. április 18-án a Nyírségvíz Zrt. Társulási ülésén vettem részt. Az alábbi napirendi pontokat
tárgyaltuk meg:
1./ A társaság 2011. évi beszámolójának, valamint üzleti jelentésének megtárgyalása volt.
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2./ Az előző napirendi ponthoz fűzött könyvvizsgálói és felügyelő bizottsági jelentés ismertetése
3./ Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
4./ A Vezérigazgató 2011. évi prémiumfeladatai teljesítésének kiértékelése
5/ A társaság vezérigazgatójának megválasztása és személyi alapbérének megállapítása
Az igazgatóság tagjainak, a felügyelő bizottság tagjainak, a könyvvizsgálójának megválasztása és
díjazásuk megállapítása
2012. április 20-án megtartottuk a munkatervünkben meghatározott közmeghallgatást.
2012. április 21-én pályázatot nyújtottunk be a Munkaügyi Központhoz 2 fő pályakezdő, 1 fő
általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, és 1 fő 50 év feletti foglalkoztatására.
2012. április 23-án Véradást szervezett a Vöröskereszt, melyen 55-en vettek részt. Ezen a napon a
Családsegítőben használt ruhát osztottunk a szociálisan rászorultak között. Ezt a Vöröskereszt
adományozta községünknek.
2012 április 24-én tájékoztatást küldtünk ki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek részére, hogy nyilatkozzanak szüleik, hogy a 23/2012 (IV.18.) NEMFI rendelet
értelmében kívánják-e igénybe venni a nyári szociális étkeztetést. A rendelet értelmében 2012. június
18-2012. augusztus 31-ig lehet igénybe venni a nyári szociális étkeztetést.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a lejárt határidejű
határozatokról szóló tájékoztatómat!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2012. (IV.26.)
határozata
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
A Képviselő-testület
elfogadja a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatokról.

6. Napirendi pont
A helyi kitüntető címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 15/2009.(VI.01.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az Ügyrendi Bizottság ülésén felvetődött, hogy a helyi kitüntető címeket a falunapon adjuk át
október 23-i ünnepség helyett.
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Dr. Papp László bizottsági tag:
A falunap a szórakozásról szól, a kitüntető címeket pedig mindig állami ünnepek alkalmával adják át.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Azért gondoltunk a falunapra, mert többen lesznek jelen, nagyobb nyilvánosságot kapna a kitüntető
címek átadása. Sok volt bökönyi lakos is ellátogat a falunapra, így ők is részesei lehetnének a kitüntető
címek átadásának.
Megkérem Gulyás József jegyző urat, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülésre készítse elő a
helyi kitüntető címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 15/2009.(VI.01.) önkormányzati
rendelet módosításának tervezetét!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2012. (IV.26.)
határozata
a helyi kitüntető címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
15/2009.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetéről
A Képviselő-testület
felkéri Gulyás József jegyző urat, hogy Bököny
Község Képviselő-testületének következő rendes
ülésére készítse el a helyi kitüntető címek alapításáról és
adományozásuk
rendjéről
szóló
15/2009.(VI.01.)
önkormányzati rendelet módosításának tervezetét.
Felelős: jegyző
Határidő: 30 nap

* Berzsán István megérkezett az ülésterembe.

7. Napirendi pont
A Szakolyi Önkormányzati Tűzoltóság tagdíjának megtárgyalása
Berzsán István Szakoly ÖTE:
2012. április 6-án éves beszámoló közgyűlésünk volt, ahol módosult az alapszabály, hiszen
megváltozott a katasztrófavédelmi törvény, a tűzoltóságok felépítése és támogatása. A közgyűlés a
tagdíj hozzájárulásról szavazott.
Szűcs Gabriella elnök a közgyűlésen ismertette a 239/2011. (XI. 18.) Korm. 4. fejezetének 32. §-át:
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32. § (1) Önkormányzati tűzoltóság fenntartása esetén a települési önkormányzat hozzájárulását az
önkormányzati tűzoltóság, valamint a székhelye szerinti és az általa védett települések önkormányzatai
között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodásban rögzített hozzájárulások mértékének
megállapításánál kiemelt szempontnak tekintendő a települések lakosságszáma, valamint területének
nagysága.
(2) A székhely szerinti települési önkormányzat, valamint az önkormányzati tűzoltóság által védett
települések önkormányzatai éves hozzájárulásának mértékét legalább oly módon szükséges megállapítani,
hogy a központi költségvetési hozzájárulással együttesen fedezetet biztosítsanak az önkormányzati tűzoltóság
éves
fejlesztési,
fenntartási
és
működési
kiadásaira.
(3) Az éves fenntartáshoz szükséges fedezetet az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról,
létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló jogszabály
alapján kell megállapítani.
(4) Az önkormányzati tűzoltóság köteles elszámolni a fenntartásához biztosított hozzájárulás
felhasználásáról a hozzájárulást biztosító székhely szerinti és az általa védett települések önkormányzatai
felé.

Szűcs Gabriella elnök asszony a tagdíj megállapításra 600 Ft/fő/év/önkormányzat díjat javasolt. A
tagdíj hozzájárulást a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Azért született ez a döntés, mert 2007 óta az állami normatív támogatás nem nő a Szakolyi
Tűzoltóságnál, illetve 2012. január 1-jével 1.500.000 Ft-tal csökkent. A tűzoltóság 28.000.000 Ft-ból
gazdálkodik, 7 település tűzvédelmét látja el.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és nem támogatja a Szakolyi Önkormányzati
Tűzoltóság tagdíjának fizetését – figyelembe véve a környező települések hasonló döntését!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Bökönynek ez 2.000.000 Ft. plusz kiadást jelentene. Az érintett települések polgármestereivel is
egyeztettem és nem értenek egyet a 600 Ft-os tagdíjjal.
A tájékoztatást köszönöm Berzsán úrnak!

Berzsán István elhagyta az üléstermet.
Fehér János parancsnok megérkezett az ülésterembe.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki elutasítja a Szakolyi
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíját!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2012. (IV.26.)
határozata
Szakolyi Önkormányzati Tűzoltóság tagdíjának megtárgyalása
A Képviselő-testület
elutasítja a Szakolyi Önkormányzati Tűzoltóság
tagdíját.

Berzsán István elhagyta az üléstermet.

8. Napirendi pont:
Tájékoztató a település bűnelkövetési statisztikáról és bűnmegelőzési programokról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tárgyalta, átadom a szót a
bizottság elnökének!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és Bököny
Község 2011. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló írásbeli tájékoztató elolvasása után
sajnálatos módon vettük tudomásul, hogy Bököny a 2. helyen áll a bűnelkövetések tekintetében.
A bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé Bököny Község 2011. évi bűnügyi és
közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót!
Fehér János rendőr parancsnok:
Frissen vettem át a Nagykállói Rendőrőrs parancsnoki tisztségét, de ígérem, hogy lehetőségeinkhez
mérten még többet leszünk jelen a községben és még többet fogunk tenni a bűnelkövetések
megelőzéséért!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük Fehér János rendőr parancsnok úr tájékoztatóját! Reméljük, hogy a jövőben gyakrabban
lesznek jelen községünkben, munkájához pedig sok sikert kívánunk! Kérem a tisztelt Képviselőtestület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja Bököny Község 2011. évi bűnügyi és
közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2012. (IV.26.)
határozata
Bököny Község 2011. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről
szóló tájékoztató elfogadásáról
A Képviselő-testület
elfogadja Bököny Község 2011. évi bűnügyi és
közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót.

* Fehér János elhagyta az üléstermet.
* Mátrai Istvánné megérkezett az ülésterembe.

9. Napirendi pont:
Az önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi zárszámadásáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az
önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet!
Fekete Beáta pénzügyi előadó:
Az önkormányzat által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen
túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az Önkormányzat részére
kötelezően ellátandó feladatokat. Az Önkormányzat kötelező feladatait saját költségvetési szerveivel,
egy önállóan működő és gazdálkodó intézményével, általa alapított közhasznú szervezet segítségével,
valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról,
melyek törvények, rendeletek által előírtak.
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2011. (III. 16.) rendeletével hagyta jóvá a
község 2011. évi költségvetését. A költségvetési rendeletében már fellelhető volt az év nehéz
gazdasági helyzete, mivel a szükséges kiadások fedezetét ismét csak forráshiányt pótló hitellel tudtuk
biztosítani.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséti rendeletet:
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525.715 E Ft bevétellel
555.570 E Ft kiadással
-------------------------------29.855 E Ft hiánnyal
fogadta el.
A költségvetésben megállapított működési hiányt az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatása címen jóváhagyott 27.558 eFt jelentősen csökkentette.
A költségvetési rendeletben meghatározta az alapellátást nyújtó intézmények működésének zavartalan
biztosítását. Kiemelten kellett kezelni az oktatást-nevelést, az egészségügyi ellátást és az alap
infrastruktúra intézményeinek működését. A szociális feladatokat a Dél-Nyírségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Bökönyi Intézményegysége keretében látjuk el 2007. július 1-től.
Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak
szerint meghatározott támogatásokban részesül a település lakosságszáma és az ellátotti létszám
alapján. A lakosság száma 2011. január 1-jén 3.409 fő volt, mely az előző évhez képest 13 fős
csökkenést mutat.
Önkormányzatunk költségvetési gazdálkodását 2011. évben az alábbi főbb vonások jellemezték:
Az Önkormányzat 2011. évben 623.471 eFt bevételt realizált, mely a módosított előirányzathoz
viszonyítva 99,7%-ra teljesült. Az összes bevétel 5,6%-át a felhalmozási és tőkejellegű bevételek,
94,4%-át a működési célú bevételek alkották.
Bevételi forrásunkat túlsúlyban az állami normatívák valamint a sajátos működési bevételek képezték.
-

-

-

Működési bevétel címen 13.784 eFt folyt be, ami 87,9%-os teljesítésnek felel meg. E
bevételek az alaptevékenységgel összefüggő bevételekből (intézményi ellátási díjak, bérleti
díjak, igazgatási szolgáltatások bevétele, kamatbevételek, áfa bevételek stb.), illetve a
biztosítók által fizetett kártérítésekből tevődik össze.
Sajátos működési bevételek teljesítése 146.887 eFt, ami 100,1 %-nak felel meg. E bevételek
között jelenik meg a helyi adó bevétel, melyből 15.386 eFt folyt be számlánkra (pótlékokkal
és bírságokkal együtt).
Az átengedett központi adók között szerepel a személyi jövedelemadó, melyből 121.520 eFt
bevételünk származott. A gépjárműadó teljesítése 8.238 eFt.
Az önkormányzat költségvetési támogatása 351.224 eFt volt a beszámolási időszakban.
Ezen belül:
 Központosított támogatást az alábbi címeken kapott az önkormányzat:
 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 151 eFt
 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás: 10.840 eFt
 Új Tudás-Műveltség pr. – pedagógusok anyagi ösztönzése: 11.023 eFt.
 Nyári gyermekétkeztetés: 7.826 eFt
 Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb juttatás:
 Szociális segély: 12.428 eFt
 Időskorúak járadéka: 1.768eFt
 Ápolási díj: 7.280 eFt
 Normatív lakásfenntartási támogatás: 15.766eFt
 Rendelkezésre állási támogatás: 9.029 eFt.
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-

Bérpótló juttatás: 35.133 eFt
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 14.108
Közfoglalkoztatás támogatása: 3.554 eFt
Óvodáztatási támogatás: 540 eFt

Támogatásértékű működési bevétel, működési célú pénzeszköz átvétel címén 63.135
eFt teljesült 2011-ben.
 Az egészségügy működéséhez az OEP-től átvett pénzeszköz 6.329 eFt.
 Munkaügyi központ támogatása 32.181 eFt.
 Iskolatej támogatás 3.812 eFt.
 Mezőőri támogatás: 600 eFt
 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 910 eFt
 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás: 7.215 eFt
 OFA közfoglalkoztatás-szervezők támogatása: 2.185 eFt
 Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása: 130 eFt
 Területi kisebbségi képviselő választás: 13 eFt.
 2011. évi népszámlálás: 1.930 eFt
 KEOP 6.1.0- A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönző kampányok: 1.250 eFt.
 Iskolagyümölcs program: 811 eFt
 TIOP 1.1.1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése: 835 eFt
 TÁMOP 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás: 4.545 eFt
 TÁMOP 1.1.1 Munkaügyi központ támogatása: 391 eFt.

-

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összege 34.603eFt.
Jelentősebb tételek:
 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből befolyt bevétel: 9 eFt.
 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: 26.720 eFt. (KEOP 4.2.0. Helyi hő- és hűtési
energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal: 11.160 eFt; ÉAOP-4.1.5 Egyenlő
esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés): 13.769 eFt; TÁMOP
3.4.3. Iskolai tehetséggondozás: 210 eFt.)
 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 154 eFt.

Az Önkormányzat kiadása 2011. évben 570.581 eFt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva
91,2%-ra teljesült. Az összes kiadás 92,4%-a működési, a fejlesztési kiadások 7,6%-ot tettek ki.
-

Személyi juttatások és járulékai teljesítése 95,9% volt. Az összes kiadás 45,1 %-át ezen
kiadások tették ki, ami a közalkalmazottak, a köztisztviselők, a munka törvénykönyve hatálya
alá tartozók személyi juttatásán kívül tartalmazza a közfoglalkoztatottak, az állományba nem
tartozók (képviselők tiszteletdíja, megbízási díjak) juttatását is. Továbbá a felmentett
munkavállalók felmentési illetményének és végkielégítésének kifizetését, illetve a jubileumi
jutalmakat.
A személyi juttatások járulékai között a törvényben megfogalmazottak alapján került
kifizetésre a társadalombiztosítási járulék (26%), illetve a munkaerő-piaci járulék 1%.
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-

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 76,4%-ban teljesültek, ami az összes kiadás
23,6%-os részarányát képezi. Ennél a kiadási nemnél a közüzemi díjakra, élelmiszerre,
üzemeltetési, karbantartási kiadásokra fordított összeg volt a meghatározó.
Összességében az önkormányzat dologi kiadásai a módosított előirányzatokhoz képest
alulteljesültek, melynek oka egyrészt a Magyar Államkincstár által 2011.12.28-án a kiutalt
1.905 eFt szociális tűzifavásárlás kiegészítése, illetve 9.410 eFt összegű, hátrányos helyzetű
önkormányzatok kiegészítő támogatásának felhasználása áthúzódik 2012. évre, másrészt a
tervezett karbantartások elmaradása.

-

A működési célú támogatásértékű kiadások önkormányzati szintű teljesítése 1.325eFt.
mely a módosított előirányzathoz képest 18,4%-ra teljesült. Tartalmazza az Újfehértó-Bököny
Viziközmű Beruházási Társulás 1.125 eFt összegű működési hozzájárulását, a Rendőrség 200
eFt. összegű működési támogatását. Az alulteljesítést az okozza, hogy a Dél-Nyírségi
Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő a szociális és gyermekjóléti
intézményeink részére tervezett működési hozzájárulás nem volt szükséges.

-

A működési célú pénzeszközátadások 77,1%-ra teljesültek, melyben a célfeladatok között
megtervezett támogatások szerepelnek (SE, Nonprofit KFT, DSE, KVÖ, ÖTE, Rendőrség
támogatása)

-

Társadalom és szociálpolitikai juttatások 99,1%-ra teljesültek. Ezen jogcímek között
szerepelnek az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, amelyre kifizetett összeg
129.718 eFt. Ebből 99.605 eFt-ot kötött felhasználású állami támogatás fedez.

-

A felhalmozási kiadások visszafogottabbak voltak, mivel pályázati összeg hiányában az
önkormányzat nem rendelkezik elegendő forrással nagyobb beruházások finanszírozására.
Felhalmozási kiadások
 Beruházási kiadások 41.699 eFt.
 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre teljesítése 95 eFt.
 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 1.350 eFt.
A 2011. évi felhalmozási kiadások jogcímenkénti részletezését a rendelet 6-7. mellékletei
tartalmazzák.

2011. évi gazdálkodásunkat 111 fővel tudtuk megvalósítani, melyből 79 fő teljes munkaidőben
foglalkoztatott; ebből 1 fő polgármester 10 fő köztisztviselő, 59 fő közalkalmazott, 9 fő egyéb
bérrendszer hatálya alá tartozó és 32 fő részmunkaidős foglalkoztatott.
IV. Pénzmaradvány változása
A. Záró pénzkészlet:
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege
C. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások
D. Előző években képzett tartalékok maradványa
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll. m.
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:
G. Finanszírozásból származó korrekciók:
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások

50.240 eFt
0 eFt
1.115 eFt
0 eFt
0 eFt
51.355 eFt
-1.118 eFt
0 eFt
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I. Költségvetési pénzmaradvány:
J. Módosított pénzmaradvány:
• Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
Ebből: - Működési célú pénzmaradvány:
- Felhalmozási célú pénzmaradvány:

50.237 eFt
50.237 eFt
50.237 eFt.
20.037 eFt.
30.200 eFt.

A 2011. évi költségvetésben 29.855 eFt hitelfelvétel került tervezésre a forráshiány fedezésére, mely
az év közbeni takarékossági intézkedésekkel, kiadások megtakarításával illetve Önhiki támogatással
került csökkentésre. 2011. december 31-én az önkormányzat beruházási célú hitelállománya 450 eFt,
amely a 2006. évben MAZ szennyvízszállító gépjármű vásárlására felvett hitel még meglévő összege,
Az Önkormányzat mérleg főösszege 1,04%-os növekedést mutat az előző évhez képest, amely
nagyrészt a forgóeszközök illetve a kötelezettségek állományában bekövetkezett változás eredménye.
A befektetett eszközök értékének változását elsősorban az elszámolt értékcsökkenés,
valamint a 2011. évi beszerzések, felújítások illetve selejtezések okozzák. A befektetett
eszközök értéke 2010 évről 2011-re 873.792 eFt-ról 877.005 eFt-ra növekedett.
A forgóeszközök év végi állománya 62.208 e Ft, ami 34.484 e Ft-tal magasabb összegű az előző évi záró
értékhez képest, amely nagyrészt a pénzeszközök állományában bekövetkezett változásnak
köszönhető.
A követelések állományának alakulása:
- adósokkal szembeni követelés: 9.222 eFt.
- követelés áruszállításból és szolgáltatásból: 444 eFt.
- egyéb követelések (jogtalanul felvett segélyek) összege 414 eFt
A pénzeszközök összegében a 2010. évhez képest 32.099 eFt összegű növekedés tapasztalható.
A kötelezettségek 43.327 eFt összegű állománya ez előző évhez képest jelentős növekedést mutat,
mely 450 eFt fejlesztési hiteltörlesztésből, 37.167 e Ft szállítói tartozásból, 4.860 eFt adó túlfizetés
miatt kötelezettségből, 365 e Ft egyéb rövidlejáratú kötelezettségből, valamint 465 e Ft egyéb passzív
pénzügyi elszámolásokból tevődik össze.
Összességében megállapítható, hogy a mérleg főösszeg, azaz az önkormányzat vagyonának
összértéke 901.516 eFt-ról 939.213 eFt-ra, 37.697 eFt-tal növekedett 2011. év folyamán. A növekedés
többek között a 2011. évi beruházásokból, a pénzeszközök illetve a kötelezettségek állományának
növekedéséből származik.
Gazdálkodásunkat a nehézségek ellenére is az intézmények, valamint a kötelező és a nem kötelező
feladatok elfogadható működése jellemezte, amely az évközbeni takarékossági intézkedésekkel együtt
tudta csak biztosítani az elért színvonal részbeni megtartását.
Mátrai Istvánné könyvvizsgáló:
Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait! Meg kell állapítanom, hogy a költségvetési
rendelet szabályszerű, a számadatok a tényleges számadatokat tükrözik. Idén nehéz dolga volt az
önkormányzatoknak, de elmondhatjuk, hogy Bököny jó helyzetben van.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatót, továbbra is kérjük a szakmai segítségét, hogy munkánkat a törvényi keretek
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mellett betartva szabályosan, a számviteli előírásoknak megfelelően tudjuk végezni!
Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja az önkormányzat
gazdálkodásának 2011. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2012. (IV.26.) önkormányzati
rendelete
a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési
zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya
(1)
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2)
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet az 1. melléklet szerint
állapítja meg.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
602.395 E Ft Költségvetési bevétellel
570.481 E Ft Költségvetési kiadással
51.355 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül 21.076 E Ft (függő, átfutó,
kiegyenlítő bevételekkel, pénzforgalom nélküli bevételekkel) fogadja el.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül 100 E Ft (hosszú lejáratú
hiteltörlesztéssel: 1.350 E ft, és függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal: -1.250 E Ft) fogadja el.
(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 3.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4.
melléklet szerint fogadja el.
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(6) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 5. mellékletben
foglaltak szerint fogadja el.
3. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint
fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 8. melléklet szerint
fogadja el.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti
alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 10.
melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök
szerinti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 14. melléklet szerint fogadja
el.
(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, illetve
önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15, 16, 17.
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat és intézményei működési és fejlesztési bevételinek alakulását
szakfeladatonként 18. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak alakulását szakfeladatonként 19.
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá..
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített
vállalkozási maradvány kimutatást a 20., 21., 22., 23. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 24.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(15) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 25. melléklet szerint
állapítja meg.
(16) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 26. mellékletben szereplő adatok
alapján hagyja jóvá.
4. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési
kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi
előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
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5. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról
a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet
kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. §
Ez a rendelet 2012. április 26-án lép hatályba.
*Mátrai Istvánné és Fekete Beáta elhagyta az üléstermet.

10. Napirendi pont:
Egyebek

- SZT/35874 számon létrejött, állami vagyonból tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásáról szóló szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséről
Gulyás József jegyző:
2011-ben a 438/3 hrsz-ú ingatlant ingyenes tulajdonba adta Bököny Község Önkormányzatának az
állam. Ebben a megállapodásban az Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy
környezetvédelmi, tűzszerészeti, vegyvédelmi és esetleges egyéb szennyeződéstől való mentesítés
nélkül veszi a tulajdonába.
Az Önkormányzat kijelentette, hogy a saját költségvetése terhére vállalja az ingatlan környezeti
állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, illetve az ingatlanon tervezett tevékenység
engedélyköteles, akkor a szükséges engedélyek megszerzését.
A Képviselő-testületnek határozatot kell hozni, miszerint vállalja a megállapodás 5. szakaszában
foglaltakat: „Az Önkormányzat vállalja, hogy jelen megállapodásban előírt kötelezettségeit teljesítéséről minden év
december 31. napjáig meghozott képviselő-testületi határozatban foglalt nyilatkozatával, a határozat meghozatalának
időpontját követő 30 napon belül, legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig tájékoztatja a MNV Zrt-t.
Amennyiben az Önkormányzat e tájékoztatási kötelezettségnek részben vagy egészben nem tesz eleget, abban az
esetben az ingatlan becsült forgalmi értékének 5%-át köteles a MNV Zrt. felszólítását követő 30 napon belül
késedelmi kötbért megfizetni. A késedelmi kötbér megfizetése azonban nem mentesíti az Önkormányzatot
tájékoztatási kötelezettsége alól.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait a beszámoló elfogadására!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2012. (IV.26.)
határozata
SZT/35874 számon létrejött, állami vagyonból tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásáról szóló szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséről
A Képviselő-testület
elfogadja a Bököny Község Önkormányzata
(továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV
Zrt.) között 2011. június 3-án SZT/35874 számon
létrejött, állami vagyonból tartozó ingatlanok ingyenes
önkormányzati
tulajdonba
adásáról
szóló
szerződésben
(továbbiakban:
Szerződés)
az
Önkormányzat
által
vállalt
kötelezettségek
teljesítéséről szóló beszámolót.

- Szennyvízberuházás – határozat elfogadása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Mint Önök előtt ismeretes, az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás pályázatot nyújtott
be „Újfehértó-Bököny Víziközmű fejlesztési projekt”címmel (projekt azonosító száma: KEOP1.2.0/09/11-2011-0044), mely pozitív elbírálásban részesült. A támogatási szerződés 2012. március 8án aláírásra került. Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 01.) BM rendelet alapján a
Társulásnak lehetősége van pályázatot benyújtani a fenti projekt megvalósításához szükséges önerő
kiegészítésére.
A projekt tervezett összes bekerülési költsége támogatási szerződés szerint 3 288 185 345,- Ft,
melyhez Bököny Község Önkormányzatának 241 159 377,- Ft, (160 773 258,- Ft társulati hitel,
80 386 119,- Ft önkormányzati saját forrás), Újfehértó Város Önkormányzatának pedig 303 931 920,Ft (202 620 920,- Ft társulati hitel, 101 311 000,- Ft önkormányzati saját forrás) önerőt szükséges
biztosítani. A rendelet értelmében a Társulás a tagönkormányzatok által költségvetésükben tervezett
saját forrás után (80 386 119,- Ft+101 311 000,- Ft=181 697 119,- Ft) EU Önerő Alap támogatást
igényelhet, melynek összege 99 933 415,- Ft.
Fentiek alapján a Társulás pályázatot kíván benyújtani a saját forrás kiegészítésére a 2012. évi
támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 01.) BM rendelet alapján. A Rendelet 4. § (1) bekezdés b)
pontja előírja, hogy a Ttv. szerinti társulás pályázathoz be kell csatolni a valamennyi, a pályázatban
résztvevő önkormányzat saját forrás vállalását tanúsító képviselő-testületi határozatának hiteles
másolatát, ezért azt javaslom, hogy az EU Önerő Alap támogatás pályázathoz szükséges testületi
döntést a 80 386 119,- Ft önkormányzati önerő biztosításáról hozzuk meg.
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Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjenek!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2012. (IV.26.)
határozata
„Újfehértó-Bököny Víziközmű fejlesztési projekt” című KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070
azonosítószámú pályázat saját forrás kiegészítésére
EU Önerő Alap támogatás pályázat megvalósításáról
A Képviselő-testület
1./ Elhatározza, hogy Újfehértó-Bököny Víziközmű
Beruházási Társulás pályázatot nyújt be az önkormányzatok és
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012.
(III. 01.) BM. rendelet keretében.
2./ kijelenti, hogy az EU Önerő Alap támogatás igénylésére
benyújtott pályázat az „Újfehértó-Bököny víziközmű
Fejlesztési Projekt” című (projekt azonosító száma: KEOP1.2.0/09-11-2011-0044) projekt megvalósításához szükséges
önerő kiegészítésére vonatkozik.
3./ kijelenti, hogy a Társulás Kbt. Hatálya alá tartozó építési
beruházásai során a Kbt. 71. § (4) c) pontja szerinti
„munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának
a közbeszerzés során megajánlott mértéke” értékelési szempontot
alkalmazza.
4./ Kijelenti, hogy „Újfehértó-Bököny Víziközmű fejlesztési
projekt” tárgyú projekt támogatási szerződés szerinti összes
bekerülési költsége 3 288 185 345 Forint, melyhez – Újfehértó
Város Önkormányzatának 101 311 000 Forint Bököny
Község Önkormányzatának pedig 80 386 119 Forint,
önkormányzati saját forrást szükséges biztosítani.
A 6/2012. (III. 01.) BM.. rendelet 3. § (6) bekezdés
értelmében Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás
által igénylendő EU Önerő Alap támogatás összege a 3.
pontban foglaltak figyelembe vételével 99 933 415 Forint.
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5./ Kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése,
pénzügyi forrásainak összetétele az alábbiak szerint alakul:

2012
Bököny önkormányzati
önerő
Bököny társulati hitel
Bököny összes forrás

2013

2014

Összesen

11 734 538

66 549 142

2 102 439

80 386 119

23 469 226
35 203 764

133 099 130
199 648 272

4 204 902
6 307 341

160 773 258
241 159 377

Újfehértó önkormányzati
önerő

14 789 093

83 872 194

2 649 713

101 311 000

Újfehértó társulati hitel

29 578 029

167 743 494

5 299 397

202 620 920

Újfehértó összes forrás

44 367 122

251 615 688

7 949 110

303 931 920

Társulati hitel összesen
EU önerőalap támogatás
alapját képező
önkormányzati önerő

53 047 255

300 842 624

9 504 299

363 394 178

26 523 631

150 421 336

4 752 152

181 697 119

KEOP támogatás

400 429 114

2 270 921 385

71 743 549

2 743 094 048

Összes költség

480 000 000

2 722 185 345

86 000 000

3 288 185 345

6./ Felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtására, a
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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PH.
Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

polgármester

jegyző

Papp Csaba

Dr. Horváth József
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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