Bököny Község Képviselő-testülete
2013. május 30-i rendes üléséről
Ikt. szám: 1- 8/2013.
határozatai: 58-66/2013.
rendeletei: 11/2013.
TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző Bizottság,
3) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző Bizottság
4) Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Szakmai Programjának
módosítása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Gyermekjóléti előadó
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző Bizottság
5) Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezéséről. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző Bizottság
6) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi átfogó
értékelésének megtárgyalása, elfogadása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: jegyző, gyermekjóléti ügyintéző
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző Bizottság
7) Tájékoztató a település bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző Bizottság
8.) Javaslattétel kitüntető címek adományozásáról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző Bizottság,
9) Egyebek
Gyalogné Lovas Irén sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 30. napján, 17:00 órakor
megtartott nyilvános rendes üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Marozsán Mihály
Papp Csaba
Piskolczi Géza
Taskó Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Gulyás József
Kostenszkyné Lévai Erzsébet
Dr. Papp László
Fehér János

jegyző
bizottsági tag
bizottsági tag
rendőr százados

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 Képviselőtestület határozatképes. Indítványozza, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő
jegyzőkönyv-hitelesítőknek Taskó Miklós és Dr. Horváth József képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
2) Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása.
3) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása.
4) Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosítása.
5) Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezéséről.
6) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi átfogó értékelésének
megtárgyalása, elfogadása.
7) Tájékoztató a település bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről.
8.) Javaslattétel kitüntető címek adományozásáról.
9) Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2013. (V.30.) önkormányzati
határozata
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Döntés napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
2) Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatának elfogadása.
3) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Alapító
okiratának módosítása.
4) Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Szakmai Programjának módosítása.
5) Barota
Mihály Általános
Művelődési Központ
átszervezéséről.
6) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2012. évi átfogó értékelésének megtárgyalása, elfogadása.
7) Tájékoztató a település bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről.
8.) Javaslattétel kitüntető címek adományozásáról.
9) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Május 1-én a Sorsvezető majálisán vettem részt. Közel 200-an voltak a 11 településről. Igazán jól
érezték magukat a családok és példamutatóan viselkedtek. Még aznap Dr. Horváth József
alpolgármester úrral a téglási majálisra tettük tiszteletünket.
Május 6-án a Megyei Államkincstár a nyári gyermekétkeztetéshez kérte az adatokat.
Május 8-án Újfehértón a Víziközmű Társulás tanácsülésén vettem részt. Itt döntöttünk arról, hogy
Május 9-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk.
Május 10-én az illegális hulladéklerakó felszámolásával kapcsolatosan, amit a Start munka keretében
kívánunk megvalósítani folytattam tárgyalást.
Még aznap az óvodában anyák napi ünnepségen vettem részt, majd a Szabolcs Takarékszövetkezet
gyűlésére voltam hivatalos.
Május 12-én a görögkatolikus templom búcsú alkalmából átadtuk Beregi István volt görögkatolikus
esperesnek a díszpolgári címet. Köszönöm a lakosoknak, a konyhai dolgozóknak, hogy a templom
búcsút követően nagyon igényes fogadásban lehetett részünk.
Május 14-én az Élelmiszerbank gyermeknapi pályázatán élelmiszer adományt kaptunk. Azt
szétosztottuk a Barota napok keretében. Volt joghurt, kinder pingui, csokoládé, keksz, borsó,
majonéz.
Május 17-én Újfehértón a Szenyvízberuházással kapcsolatban a Bíráló Bizottság ülésezett. Ezen az
ülésen én is jelen voltam. A Bíráló Bizottság elnöke elmondta, hogy a közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 2013. 02. 01 napján 11 óra 00 perckor lejárt. Az
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ajánlattételi határidőig Újfehértó esetében 5 ajánlatot, míg Bököny esetében 3 ajánlatot nyújtottak be.
Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban 2013. 02 26-án hiánypótlási felhívás, majd
március 4-én tisztázó kérdések kiküldéséről döntött. 2013. május 16-án a Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztály tárgyi eljárásban beérkezet ajánlatok és bírálati dokumentumok áttanulmányozását
követően megtette észrevételét, melyben kifejtette, hogy ajánlatkérő nevezett indokok alapján nem
nyilváníthatja jogszerűen érvénytelennek az egyes ajánlatokat, így javasolta a döntési javaslat
módosítását. S ennek értelmében a KEVIÉP ajánlata éréves minősítést kapott. Délután az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület közgyűlésén vettem részt. Az elmúlt év pénzügyi és szakmai beszámolója, az ez
évi tervek, valamint az új tagok felvétele szerepelt a napirendi pontok között.
Május 22-én Leader gyűlésen voltam. Napirendi pontok között az elmúlt évi beszámoló, ez évi
tervekről, pályázatokról, tagdíjakról, új tagok felvételéről volt szó.
Május 23-án Újfehértón az Újfehértó-Bököny Beruházási Társulás Társulási Tanács rendkívüli
nyilvános ülésén vettem részt, ahol az „ Újfehértó város szennyvízcsatorna hálózatának és Bököny
község szennyvíztisztító telepének és csatornahálózatának kivitelezéséhez kapcsolódó
generálkivitelezői feladatok ellátása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről tárgyalt a
Társulási Tanács a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály álláspontját figyelembe. Megállapítást nyert,
hogy Újfehértó esetében a Zemlémkő és a Sade-Magyarország Mélyépítő Kft. közös ajánlattevőt, míg
Bököny esetében nyertesként az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő KEVIÉP Építőipari és
Kereskedelmi Kft ( Debrecen) ajánlattevőt hirdette ki a Társulási Tanács.
Nyírbogátra hívott dr. Simon Miklós Országgyűlési képviselő Úr, és tájékoztatást adott a Szociális
Szövetkezetek megalakulásáról.
Május 24-én az Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevezett a június 8-án Ajakon megrendezésre kerülő
tűzoltó versenyre.
Május 25-én Dudás Miklós és Bodó Enikő házasságkötésük közreműködésénél vettem részt, mint
anyakönyvvezető.
Május 28-án Dél-nyírségi Kistérségi társulási tanács társulási ülésén vettem részt. A társulás döntött a
Délny-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Bökönyi Intézményegység keretében
működtetett egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok jövőben ellátásáról. Tehát módosította az
alapító okiratát akként, hogy a mi intézményünket 2013. július 1-től az állam, vagyis
önkormányzatunk működteti tovább. További napirendi pontok: Dél-nyírségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ alapdokumenainak módosítása, Dél-nyírségi Többcélú
Önkormányzat Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ okiratának módosítása,
Szakoly Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása, a Dél-Nyírségi Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében működtetett szociális és gyermekvédelmi intézmények
intézményvezetői pályázatának kiírásáról ( Szakolyi, Újfehértói és Nagykállói), Térítési díjak
módosításáról, továbbá Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése a Dél-NyírségbenKözösségi ház részleges felújítási, átalakítási, bővítési munkáinak elvégzése- Érpatak tárgyű
közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint a Központ alapító okiratának módosítása voltak a
napirendi ponton.
Aznap a NAV munkatársai voltak településünkön és segítséget nyújtottak azon lakosok számára akik
az elmúlt évi jövedelmeikről adóbevallást nem készítettek. Még aznap a Renomé-Print
vevőtalálkozóján voltam Jegyző Úrral és az intézményvezetőkkel.
Május 29-én Nagykállóban a Klebensberg Intézményfenntartó pedagógus napi ünnepségén vettem
részt a bökönyi Barota Mihály Általános Iskola pedagógusaival és a pedagógusok munkáját
segítőkkel.
Tájékoztatásul közlöm T. képviselő társaimmal, hogy az Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen című ÉAOP-4-1-
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2-/A-12-13-0076 jelű pályázat elbírálása megtörtént. Forráshiány miatt nem részesülhetett
támogatásban, de az értesítés szerint tartaléklistára helyezték.
Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja beszámolómat a
lejárt határidejű határozatokról!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2013. (V.30.) önkormányzati
határozata
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület
Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a lejárt
határidejű határozatokról.

2. Napirendi pont:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása.
Dr. Gulyás József jegyző:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályon kívül helyezte
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt. Az új jogszabály alapján illetve az
általános művelődési központ átszervezése miatt az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletet felülvizsgáltuk. Az előbbiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletet megvitatni és elfogadni
szíveskedjenek!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális-és Sport Bizottság, illetve az Ügyrendi- és
Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta. Megkérem a bizottságok elnökeit, tájékoztassák
erről a Képviselő-testületet!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális-és Sport Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és
elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testület felé.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság szintén tárgyalta és elfogadásra javasolja a
napirendi pontot a Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
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Köszönjük a tájékoztatást! Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta
meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2013. (V.30.) önkormányzati
rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt feladatökrében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat elnevezése: Bököny Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
Székhelye: 4231, Bököny Kossuth u. 3.
(2) Az Önkormányzat képviselő-testületének elnevezése, székhelye és telephelyei:
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
Székhelye: 4231 Bököny, Kossuth u. 3.
Telephelyei: 4231 Bököny, Kossuth u. 2. (Művelődési Ház, Könyvtár)
4231 Bököny, Óvodaköz 3. (Konyha)
(3) A Képviselő-testület bizottságai elnevezése:
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző
Bizottsága (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság)
Székhelye: 4231, Bököny Kossuth u. 3.
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban:
Pénzügyi Bizottság)
Székhelye: 4231, Bököny Kossuth u. 3.
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport
Bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi Bizottság)
Székhelye: 4231, Bököny Kossuth u. 3.
(4) A Képviselő-testület hivatalának elnevezése: Bököny Község Önkormányzata Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
Székhelye: 4231, Bököny Kossuth u. 3.
(5) Az Önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza Magyarország címerét, körben az
Önkormányzat elnevezését, székhelyét.
(6) A Képviselő-testület körbélyegzője középen tartalmazza Magyarország címerét, körben a
képviselő-testület elnevezését, székhelyét.
(7) A Polgármesteri Hivatal körbélyegzője középen tartalmazza Magyarország címerét, körben a
Polgármesteri Hivatal elnevezését, székhelyét.
2. §
(1) Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.bokony.hu
(2) Az Önkormányzat félévente megjelenő lapjának címe: Bökönyi Hírmondó

6

3. §
Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a Képviselő-testület külön rendeletben
állapítja meg.
4. §
Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és
adományozására külön rendeletet alkot.
5. §
a) A polgármesterre átruházott hatáskörök:
a)Dönt az esetenkénti átmeneti segélyekről,
b)A közcélú foglalkoztatottak igénylése, foglalkoztatása
b) A Pénzügyi bizottságra átruházott hatáskörök:
a)Dönt a lakástámogatási kérelmekről
6.§
(1) Művelődési Ház (telephely címe: 4231 Bököny, Kossuth u. 2.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Az önkormányzat az alábbi közművelődési tevékenységeket tartja szükségesnek:
Elősegíti a nemzeti hagyományok megőrzését.
Felnőtt és gyermekprogramokat szervez.
Támogatja az egyéni alkotók törekvését.
Művészeti kiállításokat, találkozókat szervez.
Közösségfejlesztéssel segíti és ösztönzi a civil társadalmi szerveződések létrejöttét.
A tanulók ismereteinek és készségeinek erősítésénél segíti a településen folyó pedagógiai
munkát, szórakozási és művészeti élményt nyújtó programokat szervez.

(2) Könyvtár (telephely címe: 4231 Bököny, Kossuth u. 2.)
a)

Az önkormányzat az alábbi Könyvtári tevékenységeket tartja szükségesnek:
Mint nyilvános könyvtár a település közművelődési könyvtáraként a lakosság általános
tájékozódásához, művelődéséhez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes
szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítása.

b)

a rendelkezésre álló szakkönyvek, kiadványok, folyóiratok segítségével biztosítsa a szakmai
munka (oktató-nevelő munka) színvonalának szinten tartását, fejlesztését

c)

Segítse elő a könyvtárhasználók (nevelők, tanulók, egyéb olvasók) általános műveltségének
kiszélesítését

d)

A folyamatosan korszerűsített könyvállomány segítségével közvetítse az új, modern ismereteket

e)

Az oktatás helyi tantervének figyelembevételével folyamatosan bővíti, korszerűsíti állományát az
iskola, óvoda tanárai, nevelőközösségei és más könyvtárhasználók javaslatainak, igényeinek
figyelembevételével

f)

A könyvtár állományának gyarapítását az önkormányzat költségvetésének függvényében
(beszerzés, ajándék, csere) az éves költségvetési rendeletében foglaltak alapján végzi
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(3) Konyha (telephely címe: 4231 Bököny, Óvodaköz 4.)

a)
b)
c)

Az önkormányzat az alábbi Konyhai tevékenységeket tartja szükségesnek:
Biztosítani kell az iskolás és óvodás gyermekek megfelelő színvonalú étkeztetését.
A tanulói étkeztetésen felül lehetőséget kell biztosítani a településen lakók étkeztetése
Rendezvények szervezése (lakodalom, ünnepi ülés stb.)

(4) Az önkormányzat telephelyei szakfeladatként jelennek meg az önkormányzat költségvetésében.
7.§
A helyi önkormányzat bizottságainak feladatai:
a) Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
aa) közreműködik az önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatában,
javaslatot készít a módosításra, illetve új szabályzat alkotására,
ac)vizsgálja a hatályban lévő SZMSZ érvényesülését,
ad)figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveit működésük szabályszerűsége tekintetében
(javaslatot tesz az alapító okiratok módosítására, kiegészítésére, új alapító okirat kiadására),
ae)javaslatot tesz a polgármester juttatásainak megállapítására, bérének változtatására.
af)köteles a polgármester éves szabadságát figyelemmel követni, javaslat a képviselő-testület
felé a szabadság kiadására
ah)folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletekben foglaltak hatályosulását.
Szükség esetén kezdeményezi egyes rendeletek módosítását, esetleg új rendelet alkotását.
ai)jogi szempontból vizsgálja az önkormányzat működésével jelentkező észrevételeket,
kifogásokat, illetve ezzel összefüggő véleményéről tájékoztatja a képviselő-testületet.
aj)az Önkormányzathoz álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése
al)előzetesen véleményezi mindazokat az előterjesztéseket, amelyek az önkormányzat
szerveinek jogi természetű ügyeivel kapcsolatosak.
ak)javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a polgármester bérfejlesztésére, a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítására, valamint a polgármester és az
alpolgármester(ek) jutalmazására.
al) véleményezi a polgármesteri hivatal létszámnövelésére irányuló jegyzői javaslatot.
am)vizsgálja és véleményezi az önkormányzati képviselők az összeférhetetlenségi (etikai)
vonatkozású ügyeit.
an)lebonyolítja a képviselő-testület működésével, feladatai ellátásával összefüggő titkos
szavazást.
ao) képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése,
ap)a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása,
aq)a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását,
ar)a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány
biztosítása a képviselő-testület hivatalán keresztül,
as)a vagyonnyilatkozottal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében a
képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosító
adatok írásbeli bejelentésére, a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése és
az ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás
eredményéről a képviselő-testület soron következő ülésén való tájékoztatás.
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b) A Pénzügyi bizottság
ba) részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésben,
bb)ellenőrzi a beruházások végrehajtását,
bc)az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási területet érintő rendeletei tárgyában javaslatokat
tehet.
bd)közreműködik az önkormányzat éves költségvetése koncepciójának, majd a költségvetés
tervezetének (módosításának), valamint a zárszámadás összeállításában.
be)véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat pénzügyi gazdálkodását, illetve az ezzel
kapcsolatos előterjesztéseket.
c) Egészségügyi- , Oktatási- , Szociális – és Sport Bizottság
ca) a település szociális feladataival kapcsolatos képviselő-testületi feladatokat ellátja
cb)véleményezi az egészségügyi és szociális intézmények vezetőinek kinevezéséhez,
megbízásához benyújtott pályázatokat, vizsgálja a jogszabályi feltételeket.
cc) megállapítja méltányossági ápolási díjra benyújtott kérelmeket.
cd)az egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére vonatkozó előterjesztéseket
cg) ellátja az oktatási intézményekkel kapcsolatos képviselő-testületi feladatokat
ch) figyelemmel kíséri az Önkormányzat oktatási és közművelődési intézményeinek személyi
és tárgyi feltételeit, felszereltségét, a fejlesztési lehetőségek feltárása és javítása érdekében.
ci) ellátja az egészségüggyel kapcsolatos képviselő-testületi feladatokat
cj)figyelemmel kíséri az Önkormányzat egészségügyi intézményeinek személyi és tárgyi
feltételeit, felszereltségét, a fejlesztési lehetőségek feltárása és javítása érdekében.
ck) ellátja a sport tevékenységgel kapcsolatos feladatokat
6. § A Képviselő-testület működését az alakuló ülést követően kezdi meg.
(1) Az alakuló ülés napirendje:
a)Tájékoztató önkormányzati képviselő- és polgármester választás eredményéről; a megbízólevelek
átadása
b)Tájékoztató az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütételéről
d)Az Ügyrendi Bizottság megalakítása, amely bizottság a polgármester illetményére és
költségátalányára tesz javaslatot.
c) A polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapításáról
d)Az alpolgármester(ek) választásáról, eskütételéről
e) Az alpolgármester(ek) tiszteletdíjának és költségátalányának megállapításáról
f) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
j) A képviselő-testület állandó bizottságainak létrehozásáról
k) Az önkormányzat gazdasági programjának elkészítéséről
(2) Az alpolgármester választását az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le.
(3) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, melyet
az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.
7. §
(1) A képviselő-testület rendes és rendkívüli ülést tarthat. Évente legalább 6 alkalommal kell rendes
ülést tartani.
(2) A képviselő-testület ülését - főszabályként - az önkormányzat székhelyére kell összehívni.
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(3) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület ülése a
székhelyen kívül máshová is összehívható.
(4)A képviselő-testületet és a lakosságot a polgármester az ülés időpontját megelőzően legalább 5
nappal tájékoztatja. A tájékoztatás módja:
a) a meghívó kiküldése a képviselő-testület tagjai részére elektronikus úton
b) a meghívó kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtábláján
(5) A képviselő-testületet részére a meghívót a polgármesteri hivatal kézbesítőjével kell kiküldeni.
(6)A képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a képviselő-testület
által elfogadott éves munkaterv tartalmazza.
(7) A munkatervet minden év december 31-ig a polgármester terjeszti elő, melyet a jegyző állít össze
az előző évi terv alapján.
(8) A munkaterv tartalmazza:
a) az ülések időpontját,
b) az adott ülésen tárgyalandó témákat,
c) véleményező bizottságokat
8. §
(1) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos
meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történhet.
(2) Az önkormányzatnak a képviselő-testület azonnali ülés összehívására van lehetőség:
a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,
b) egyéb szóbeli meghívással.
A szóbeli meghívás esetében is biztosítani kell az előterjesztéseket a meghívottak részére legkésőbb a
képviselő-testületi ülésen.
(3)A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni:
a) beruházások vagy pályázatok döntése esetén
b) gazdálkodást érintő kérdésekben
(4) A képviselő-testület vagy a bizottsága által indítványozott rendkívüli ülés összehívásának
tartalmaznia kell:
a) a rendkívüli ülés napirendjét
b) összehívásának okát
c) az ülés idejét (nap, óra)
9. §
(1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és az
alpolgármester tartós akadályoztatása esetében a korelnök hívja össze a képviselő-testületet és vezeti
a képviselő-testület ülését.
(2) Tartós akadályoztatásnak minősül a szabadság kivételével a 30 napot meghaladó távollét.
10. §
(1) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik.
(2) A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az ülés helyét,
b) az ülés időpontját,
c) a tervezett napirendeket,
d) a napirendek előadóit,
e) a képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését.
(3) A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket.
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11. §
(1) Az ülésen az intézményt érintő napirendi ponthoz kapcsolódóan illeti meg tanácskozási jog a
meghívottak közül:
a) az önkormányzat intézményének vezetőjét, illetve azt,
b) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg.
12. §
(1)A képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok:
a) a képviselő-testület határozatképességének megállapítása,
b) javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztására,
c) napirend előterjesztésének szavazásra bocsátása,

d) az ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése,
e) napirendenként:
ea) vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó
megadása,
eb) a vita összefoglalása,
ec) az indítványok szavazásra való feltevése,
ed) határozati javaslatok szavaztatása,
ef) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,
eg) a napirend tárgyában hozott döntés(ek) kihirdetése,
f) a rend fenntartásának biztosítása,
g) ügyrendi kérdések szavazásra bocsátásása és a szavazás eredményének kihirdetése,
h) időszerű kérdésekről tájékoztatás,
i) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,
j) tájékoztatás a következő ülés várható időpontjáról, napirendjéről
k) szünetet rendel el
l) lezárja a vitát
m) bezárja az ülést
(2) A határozatképtelen ülést 3 munkanapon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A
napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.
(3) A képviselő-testület az ülés tartalmának elhúzódása esetén dönthet arról, hogy az ülést
félbeszakítja és a következő munkanapon és a meg nem tárgyalt napirendek tárgyalását tovább,
folytatja.
13. §
(1)A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 4 fő jelen van.
(2) Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése nem kötelező. A hitelesítő választására indítványt a
polgármester tehet.
(3) A hitelesítők csak képviselő-testületi tagok lehetnek. Maximum 2 fő hitelesítőt lehet választani.
(4)A hitelesítők feladata az elkészült jegyzőkönyvek aláírásukkal történő hitelesítése.
14.§
(1) A Képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:
a) polgármesteri beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről
b) beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c) rendeletek kiadását igénylő napirendi pontok
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d) határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok
e) határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tárgyalási sorrendtől ügyrendi javaslatra
eltérhet. Az ügyrendi javaslatot nem kell határozatba foglalni.
(3)A napirendi pont tárgyalási sorrendje:
a) az előterjesztő kiegészítést tehet az írásos előterjesztéséhez
b) jogszabály által meghatározott esetben a könyvvizsgáló ismerteti véleményét
c) az előterjesztéssel állást foglaló bizottságok véleményüket ismertetik
d) az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések
e) vita az előterjesztésekkel kapcsolatban
f)módosító javaslatok
g) döntés a módosító javaslat(ok)ról
h) döntés az eredeti előterjesztésben szereplő döntési javaslatról
15.§
(1)A hozzászólások a jelentkezések sorrendjében történik.
(2)Egy napirendi pont esetében 2 alkalommal maximum 5 perc időtartamban lehet hozzászólni.
(3)A polgármester a hozzászólóktól megvonja a szót:
a) (2) bekezdésben meghatározott időkorlát túllépése esetén
b) ha a hozzászólás nem az adott napirendhez kapcsolódik
c) ha a rendet súlyosan megsérti a hozzászóló
16.§
(1)Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt ügyrendi
javaslatra, szünet elrendelése után a polgármester újból szavazásra bocsáthatja a javaslatot.
(2) Ha a Képviselő-testület az (1) bekezdésben szabályozott eljárásában újból nem hoz döntést, akkor
az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell tűzni, ha a döntésre:
a) törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség
b) ha az önkormányzat gazdasági érdekei sérülnek
17.§
(1)A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza.
(2)A nyílt szavazás tekintetében a polgármester a napirendi pontoknak megfelelően teszi fel
szavazásra a javaslatait, melynek egyértelműnek kell lennie. A testületi tagok által kifejtett más
javaslatokat a polgármesternek figyelembe kell vennie.
(2)A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint
szólít és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás
végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.
(3)A titkos szavazás tartását a képviselő-testület bármelyik tagja kezdeményezheti, melyet a testület
egyszerű szótöbbséggel fogad el.
(4)A titkos szavazás lebonyolításáról az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, mint
szavazatszámláló bizottság gondoskodik.
(5)Titkosan szavazni a napirendi ponttal megegyező tartalmú szavazó lapon és az arra alkalmas
szavazó urnába lehet, melyet a testületi tagok külön irodában az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző bizottság tagjainak jelenlétében tehetnek meg.
(6)A titkos szavazás eredményéről a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, és erről a bizottság
külön jegyzőkönyvet készít. Ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testületi ülés
jegyzőkönyvéhez.
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18. §
(1) A képviselő-testület határozata tartalmazza a testület döntését, a végrehajtás határidejét és a
végrehajtásért felelős személy megnevezését.
(2) A képviselő-testület határozatait minden naptári év elejétől újra kezdi, folyamatos, növekvő és
egész pozitív arab sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a
határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).
(3)A jegyző gondoskodik a képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról.
A határozat-nyilvántartás formái:
a) határozatok nyilvántartása sorszám szerint,
b) határozatok betűrendes nyilvántartása,
c) határozatok határidő nyilvántartása.
19.§
(1) Rendelet alkotását a képviselő, a tárgy szerint illetékes bizottság, és a jegyző írásban
kezdeményezheti a polgármesternél.
(2) A képviselő-testület elhatározhatja a rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalását is.
(3) Rendeletalkotás esetén a képviselőt-testület a beterjesztett javaslat felett általános és részletes vitát
is tarthat. Az erre vonatkozó indítványról a képviselő-testület vita nélkül dönt.
(4) Az önkormányzati rendeletet a polgármesteri hivatal hirdető tábláján ki kell hirdetni.
(5) A jegyző gondoskodik a képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartásáról.
A rendelet-nyilvántartás formái:
a) rendelet-nyilvántartás sorszám szerint, a rendelet tárgyának megjelölésével,
b) rendeletek sorszám szerint, növekvő sorrendben,
c) rendeletek betűrendes nyilvántartása.
(6) A képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 2 évente felülvizsgálja az önkormányzati rendeleteket, és
beszámol a képviselő-testületnek
20. §
(1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet 3 példányban kell készíteni.
(2) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:
a) a meghívót,
b) a jelenléti ívet,
c) az írásos előterjesztéseket,
d) rendeletet,
e) a képviselők kérése alapján:
ea) a képviselői indítványokat,
eb) a képviselői hozzászólásokat,
ec) a képviselői interpellációkat.
(3) A jegyzőkönyv másolatáért az önkormányzat térítési díjat kérhet, melynek összege laponként 100.
forint.
(4) A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik.
21. §
(1) A képviselő-testület
a) állandó vagy
b) ideiglenes
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bizottságot hozhat létre.
(2) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:
a) Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság,
b) Pénzügyi Bizottság,
c) Egészségügyi- ,Oktatási-, Igazgatási- és Sport Bizottság,
(3) Az Ügyrendi Bizottság 3 tagból áll.
(4) A Pénzügyi Bizottság 5 tagból áll.
(5) Az Egészségügyi- ,Oktatási-, Igazgatási- és Sport Bizottság 5 főből áll.
22. §
(1) A képviselő-testület az ideiglenes bizottságot:
a) meghatározott időre vagy
b) meghatározott feladat elvégzésére hozhatja létre.
(2) A bizottság a meghatározott idő vagy a meghatározott feladat elvégzését követően automatikusan
megszűnik.
23. §
(1)A polgármester főállásban látja el tisztségét.
(2)A főállású polgármester szabadságát az Ügyrendi Bizottság követi figyelemmel, minden év február
15. követő testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testület felé.
(3) A főállású polgármester illetményének emelését az Ügyrendi Bizottság javaslatára a képviselőtestület állapítja meg.
(4) A főállású polgármester ügyfélfogadási rendje: hétfő és csütörtök 8-12 óra .
24. §
(1) A képviselő-testület 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
25.§
A jegyző ügyfélfogadási rendje: kedd és péntek 8-12 óra
26. §
(1) A képviselő-testület évente legalább egyszer - általános - közmeghallgatást tart.
(2) Közmeghallgatást kell tartani az (1) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi tárgykörökben,
kérdésekben: a) a tárgyévi költségvetési rendelet,
b) a lakosságot érintő beruházások
(3)A közmeghallgatást 30 nappal az ülés előtt meg kell hirdetni.
(4)A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét.
(5)A közmeghallgatás kihirdetésére a képviselő-testület rendes ülése összehívására vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
27.§
A Képviselő-testület a helyi népszavazás, népi kezdeményezés rendjét önálló rendeletben
szabályozza.
28. §
(1) Ez a rendelet 2013. május 30. napján, 18:00 órakor lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
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1. A képviselő-testületi szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(III.16.) önkormányzati
rendelet,
2. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011. (III.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2012. (XII.13.) és a 11/2013.(III.09.) rendelet.

3. Napirendi pont:
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása.
Dr. Gulyás József jegyző ismerteti a Barota Mihály Általános Művelődési Központ módosító okiratának 1. számú
mellékletét.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, illetve az Egészségügyi-,
Oktatási-, Szociális és Sport Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság elnökeit, tájékoztassák erről a
Képviselő-testületet!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület felé a Barota Mihály Általános Művelődési Központ Alapító okiratának
módosítását.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális és Sport Bizottság is elfogadásra javasolja a napirendi pontot a
Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Barota Mihály Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2013. (V.30.) számú
határozata
Barota Mihály Általános Művelődési Központ módosító okirata
és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása tárgyában
A Képviselő-testület
a Barota Mihály Általános Művelődési Központ alapító
okiratának módosító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. számú melléklet
Barota Mihály Általános Művelődési Központ
módosító okirata
Bököny Község Önkormányzata, mint alapító a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
intézményre vonatkozóan a 2012. május 31-i ülésén a 72/2012. (V.31.) számú határozatával kiadott
alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat bevezető rész az alábbiak szerint alakul:
Bököny Község Önkormányzata, mint alapító (fenntartó) a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ intézményre vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, annak
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény tartalmi követelményeknek megfelelően a /2013. (V.30.)
határozatával az alábbi alapító okiratot adja ki.

1) Az alapító okirat „1) Intézmény neve „pont az alábbiak szerint módosul:
Bökönyi Barota Mihály Óvoda

2) Az alapító okirat „5) Székhelye, telephelye; feladat-ellátást szolgáló vagyona: a) Székhelye
pont az alábbiak szerint módosul:
a.) Székhelye: 4231 Bököny, Óvoda köz 2-4.. (helyrajzi szám: 2, 73)

3) Az alapító okirat „8.) Az intézmény típusa” az alábbiak szerint módosul: óvoda
4) Az alapító okirat „10.) Alaptevékenysége, jogszabályban meghatározott közfeladata”
pontja az alábbiak szerint módosul:
Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 §. 6.
pontjának megfelelően gondoskodik a gyermekek óvodai neveléséről. Az óvoda a
nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvényben meghatározott feladatai
ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését,
a gyermek-közösség kialakulásáért és fejlődéséért.
Óvodai nevelés biztosítása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig,
melynek során az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatokat is
Szakágazat szerinti besorolás: 851020 óvodai nevelés
Az intézmény alaptevékenységét az alábbi szakfeladatok keretében látja el:
Száma Megnevezése
851011 Óvodai nevelés, ellátás
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851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzeti óvodai nevelés, ellátás
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
Az intézmény feladatai:
• Óvodai nevelés
• Óvodai integrált nevelés
• Óvodai képesség-kibontakoztató felkészítés a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
39/D. §-ában meghatározott követelmények és az Oktatási Miniszter által
kiadott program szerint
• Óvodai integrációs felkészítés a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D. §ában meghatározott követelmények és az Oktatási Miniszter által kiadott
program szerint
• Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált nevelése, oktatása:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ (23) bekezdés
pontja szerint:
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
• Kisebbségi óvodai nevelés irányelve szerint kizárólag magyar nyelven folyó
roma kisebbségi óvodai nevelés,
• Etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése,
• Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása
• Tehetséggondozás

5) Az alapító okirat „13.) Az óvodai intézményben ellátható maximális gyermek létszám”
pontja az alábbiak szerint módosul: 100 fő
6) Az alapító okirat „15.) Vezetőjének kinevezési rendje” pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a Képviselő-testület bízza meg a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ előírásai szerint.
A pályázati felhívást az önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon közzé kell tenni,
valamint a végrehajtási jogszabály szerint a pályázati kiírást az Oktatási Közlönyben is közzé
kell tenni. A megbízás időtartama 5 év.

7) Az alapító okirat „16.) Feladatellátást szolgáló vagyon” pontja az alábbiak szerint
módosul:
Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint nyilvántartott ingó vagyonnal,
és a Bököny Község Önkormányzata tulajdonát képező Bököny, Óvoda köz 2-4 szám alatti
2, 73 hrsz.-on nyilvántartott 946 m2 alapterületű, a költségvetési szerv használatába adott
ingatlan vagyonnal.
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Záradék
Jelen alapító okirat 2013. szeptember 1. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bököny Község
Önkormányzat Képviselő testülete 2012. május 31. napján kelt 72/2012. (V.31.) számú,
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

4. Napirendi pont:
Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosítása.
Dr. Gulyás József jegyző:
A Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ szervezeti keretén belül működtetni
kívánt önálló gyermekjóléti szolgáltató működési engedélyének kiadására irányuló eljárásban a
Szakmai Programot kötelező jelleggel véleményeztetni kell a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság szakértőjével.
A szakértői vélemény értelmében a vizsgált szakmai program tartalmazza a vonatkozó
jogszabályban előírt kötelező elemeket, ugyanakkor egyes elemek csak címszerűen, illetve
jogszabályszerűen jelennek meg a szakmai programban, ezeket szükséges a helyi viszonyokhoz
igazítani. A benyújtott szakmai program szakmailag elfogadható, megalapozza a gyermekjóléti
szolgáltatás jogszabályszerű biztosítását, viszont szükséges megjeleníteni a helyben szokásos
módszereket, eszközöket.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szakmai Program módosítását
megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális-és Sport Bizottság, illetve az Ügyrendi- és
Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta. Megkérem a bizottságok elnökeit, tájékoztassák
erről a Képviselő-testületet!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális-és Sport Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és
elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testület felé.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság szintén tárgyalta és elfogadásra javasolja a
napirendi pontot a Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Köszönjük a tájékoztatást! Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Szakmai Programjának
módosítását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2013. (V. 30.) önkormányzati
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határozata
Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Szakmai Programjának módosítása
A Képviselő-testület
elfogadja a Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltató
Központ
Szakmai
Programjának
módosítását.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

5. Napirendi pont:
Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezéséről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Bököny Község Képviselő-testülete a tavalyi évben a Barota Mihály ÁMK átszervezését tűzte ki
célul, azonban ezt nem lehetett megvalósítani a nemzeti erőforrás miniszterének véleménye nélkül.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős államtitkára, Halász János Úr
véleményében elfogadható döntésnek tartja az intézmény átszervezését, a közösségi tér nagysága
illetve a személyi és tárgyi feltételek változatlanul hagyása mellett.
Az átszervezés elindításához szükséges, hogy a testület elfogadja a Barota Mihály Általános
Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását, amelyben megváltozik a neve Bökönyi Barota
Mihály Óvodára, és a módosítás során a Művelődési Ház és a Könyvtár sem szerepel, mint
tevékenységi kör, az intézmény feladatai között. A Konyha nem köznevelési tevékenység, ezért
szükséges és fontos is, hogy mint nem oktatási feladat kikerüljön a köznevelési intézmény
tevékenységei közül.
Az átszervezéshez szükséges még Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatát módosítani. A módosítást követően a Művelődési Ház, Könyvtár és a
Konyha, mint telephelyek, és mint szakfeladatok jelennek meg Bököny Község Önkormányzat
költségvetésében. A fentieken túl az államkincstár az alapító okirat módosításának bejegyzéséhez
szükségesnek látja az államtitkát Úr véleményének másolatát.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (3) és (4) bekezdés rendelkezése szerint
az intézményfenntartó döntése előtt 15 nappal véleményezteti az intézmény átszervezését. A
véleményeztetési eljárás megtörtént, a véleményekről szóló jegyzőkönyvet és a határozat kivonatot az
intézményvezető és a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke átadta a fenti rendelkezésnek
megfelelő határidőn belül.
A napirendi pontot az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális-és Sport Bizottság, illetve az Ügyrendi- és
Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta. Megkérem a bizottságok elnökeit, tájékoztassák
erről a Képviselő-testületet!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális-és Sport Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és
elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testület felé.
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Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság szintén tárgyalta és elfogadásra javasolja a
napirendi pontot a Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezését!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2013. (V.30.) önkormányzati
határozata
Barota Mihály Általános Művelődési Központátszervezésének
megtárgyalása, elfogadása
A Képviselő-testület
1./döntött arról, hogy a Barota Mihály Általános Művelődési
Központot 2013. augusztus 31. napjával átszervezi.
2./ az átszervezés során a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ alapító okiratát módosítja, amely során megváltozik az
intézmény neve Bökönyi Barota Mihály Óvodára, illetőleg
kiveszi a Művelődési Ház és a Könyvtár alaptevékenységet, az
intézmény feladatai közül.
3./döntött arról, hogy a Művelődési Ház a Könyvtár és a
Konyha Bököny Község Önkormányzat költségvetésében
szakfeladatként szerepel.
3./ az intézmény átszervezése során a közösségi tér nagysága
illetve a személyi és tárgyi feltételek sem változnak és megmarad
a költségvetési irányzat az intézmény vonatkozásában.
4./felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az átszervezéssel
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: polgármester, jegyző

6. Napirendi pont:
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi átfogó értékelésének
megtárgyalása, elfogadása.
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Dr. Gulyás József jegyző ismerteti az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi átfogó
értékelését.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! A napirendi pontot az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport
Bizottság, illetve az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta. Megkérem a
bizottságok elnökeit, tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális-és Sport Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és
elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testület felé.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság szintén tárgyalta és elfogadásra javasolja a
napirendi pontot a Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól szóló 2012. évi átfogó
értékelést!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2013. (V.30.) önkormányzati
határozata
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2012. évi átfogó értékelésének megtárgyalása, elfogadása
A Képviselő-testület
elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2012. évi átfogó jegyzői
értékelését.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

7. Napirendi pont:
Tájékoztató a település bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester ismerteti a Nagykállói Rendőrőrs tájékoztatóját a település bűnügyi és
közbiztonsági helyzetéről.
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A település bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót az Egészségügyi-, Oktatási-,
Szociális- és Sport Bizottság, illetve az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
tárgyalta. Megkérem a bizottságok elnökeit, tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális-és Sport Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és
elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testület felé.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság szintén tárgyalta és elfogadásra javasolja a
napirendi pontot a Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a település bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2013. (V.30.) önkormányzati
határozata
Tájékoztató a település bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről
A Képviselő-testület
Elfogadja a település bűnügyi és közbiztonsági
helyzetéről szóló tájékoztatót.

9. Napirendi pont:
Egyebek

- Döntés kitüntető címek átadásának idejéről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A helyi kitüntető címek átadásának idejét az október 23-i ünnepség keretében javaslom. Kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a javaslatomat!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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65/2013. (V.30.) önkormányzati
határozata
Döntés kitüntető címek átadásának idejéről.
A Képviselő-testület
Támogatja, hogy a helyi kitüntető címek átadása az
október 23-i ünnepség keretében történjen.

- Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Dr. Gulyás József jegyző ismerteti a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A helyi kitüntető címek átadásának idejét az október 23-i ünnepség keretében javaslom. Kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a javaslatomat!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2013. (V.30.) önkormányzati
határozata
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
A Képviselő-testület
Elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

A polgármester az ülést bezárta 2013. május 30. napján, 18:25 perckor.
Kmft.
Gyalogné Lovas Irén
polgármester

Dr. Gulyás József
jegyző

Taskó Miklós

Dr. Horváth József
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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