Bököny Község Képviselő-testülete
2012. május 31-i rendes üléséről
Ikt. szám: 588-12/2012.
Határozatai: 65-76/2012.
Rendelete: 10/2012.(V. 31.) R.

TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) A Kitüntető címek adományozásáról szóló rendelet módosításának elfogadása
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: jegyző
Véleményezi: Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
3) Döntés a kitüntető címek adományozásáról/szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
4) Döntés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Bökönyi Intézményegység
2011. évi zárszámadásának elfogadásáról
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: Intézményvezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5) Döntés a Bököny Non-profit Kft. 2011. évi zárszámadásának elfogadásáról /írásbeli
előterjesztés/
Előadó: Kft. ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság,.
6) Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezéséről /írásbeli
előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, Egészségügyi-, Oktatási-, Szociálisés Sport Bizottság
7) Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, Egészségügyi-, Oktatási-, Szociálisés Sport Bizottság
8) Barota Mihály Általános Iskola alapító okiratának elfogadása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, Egészségügyi-, Oktatási-, Szociálisés Sport Bizottság
9) Döntés a Barota Mihály Általános Iskola igazgató munkakör betöltésére szóló pályázat
kiírásáról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester

Véleményezi: Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, Egészségügyi-, Oktatási-, Szociálisés Sport Bizottság
10) A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szennyvízberuházás közszolgáltatatási szerződésének
megtárgyalása, elfogadása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, Pénzügyi Bizottság
11) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi átfogó
értékelésének megtárgyalása, elfogadása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: jegyző
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság
12) Egyebek

Gyalogné Lovas Irén sk.
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 31. napján 17:00 órakor
megkezdett 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:
Gulyás József
Csonka Tamásné
Kostenszkyné Lévai Erzsébet

jegyző
Idősek Otthona Intézményegység vezető
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
2) Döntés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Bökönyi Intézményegység 2011. évi
zárszámadásának elfogadásáról
3) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi átfogó értékelésének
megtárgyalása, elfogadása.
4) KEOP-4.9.0/11 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” c. pályázat megtárgyalása
5) Döntés a Bököny Non-profit Kft. 2011. évi zárszámadásának elfogadásáról
6) Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezéséről
7) Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról
8) Barota Mihály Általános Iskola alapító okiratának elfogadása
9) Döntés a Barota Mihály Általános Iskola igazgató munkakör betöltésére szóló pályázat kiírásáról.
10) A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szennyvízberuházás finanszírozási szerződésének megtárgyalása,
elfogadása
11) A Kitüntető címek adományozásáról szóló rendelet módosításának elfogadása
12) Egyebek
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2012. (V. 31.)
határozata
Döntés a napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította
meg:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról
2) Döntés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti
Központ Bökönyi Intézményegység 2011. évi
zárszámadásának elfogadásáról
3)
Az
önkormányzat
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi feladatok 2011. évi átfogó
értékelésének megtárgyalása, elfogadása.
4) KEOP-4.9.0/11 „Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
c. pályázat megtárgyalása
5) Döntés a Bököny Non-profit Kft. 2011. évi
zárszámadásának elfogadásáról
6) Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ átszervezéséről
7) Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ alapító okiratának módosításáról
8) Barota Mihály Általános Iskola alapító okiratának
elfogadása
9) Döntés a Barota Mihály Általános Iskola igazgató
munkakör betöltésére szóló pályázat kiírásáról.
10) A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szennyvízberuházás
finanszírozási
szerződésének
megtárgyalása,
elfogadása
11) A Kitüntető címek adományozásáról szóló
rendelet módosításának elfogadása
12) Egyebek
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Május 3-án a Barota Mihály ÁMK Óvoda Napocska csoportjának anyák napi rendezvényén vettem
részt.
Május 4-én a Nyírségi Vízgazdálkodási társulás társulási küldöttgyűlésén vettem részt. Beszámolt
Offenbacherné Imre Gabriella igazgató asszony az elmúlt év tevékenységéről. Elmondása szerint a
2011. évben a Társulat működési területén jelentős értéket teremtett.
A belvízelvezető csatornák állapota, karbantartottsága elérte a 70%-os szintet. A vízi létesítmények
vízelvezető képessége jónak minősíthető. A területeken végzett foglalkoztatással értékteremtő
munkavégzés valósult meg közel 300 munkanélküli számára, lehetőséget teremtve a munka világába
való visszavezetéshez. Községünkből az elmúlt évben 11 főt foglalkoztatott a társulat. Ez évben
pedig 25 főt foglalkoztat. Nagy segítség ez számunkra.
A társulat jelenlévő tagjai megszavazták az önkéntes tagi hozzájárulást. Melynek mértéke szántó, rét,
legelő amely területalapú támogatásra jogosult 1.000 Ft/ha/év, Erdő esetében 500 Ft/ha/év. Ennek
a lényege az, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 57. tv értelmében a vízi társulatok látják el a
helyi vízgazdálkodási feladatokat. Ezt a törvényt 2009. évben módosították, melynek értelmében a
tagok tárulási hozzájárulás fizetési kötelezettsége 2011.01.01. napjától megszűnt.
A 2012. évben azonban sem a BM, sem a VM költségvetésében nem került forrás elkülönítés a
közcélú vízgazdálkodási tevékenység ellátására, ezáltal bevétel kiesés keletkezett a társulásnál, mely
által a feladatait nem tudja ellátni. S ez a lehetőség adott, hogy a tagi hozzájárulást bevezessék. A
jelenlévők közül talán 4 elutasítás volt, a többi tag támogatta az önkéntes tagi hozzájárulás
bevezetését.
Május 7-én Papp Györgynét (Orosz Annuska nénit, Papp Csaba képviselő társam nagymamáját)
köszöntöttem Jegyző Úrral 90. születésnapja alkalmából.
Május 8-án a Barota Mihály ÁMK Óvoda Nyulacska csoport anyák napi rendezvényére voltam
hivatalos.
Május 10-én a Fejlesztési Ügynökség 2 munkatársa volt a szippantó autó pályázatának
utóellenőrzésén. Lényege az volt, hogy megnézték a tárgyi eszköznyilvántartásban szerepel-e, az
önkormányzat tulajdonában van-e, meg is tekintették és fotót is készítettek róla.
Május 15-én újabb 32 ember közfoglalkoztatásának előkészítése történt meg, mert lejár annak a 32
embernek a munkaszerződése, akik április 1-jével kezdtek dolgozni. Sajnálattal állapítom meg, hogy a
közel 300 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőkből alig tudjuk összeszedni a 32 főt.
Egyrészt nagyon sok asszony van a rendszerben, akiket a külterületi utak karbantartására, bokrok,
cserjék, fák vágására nem tudunk foglalkoztatni. Másrészt vagy egészségi, vagy mentális problémákkal
rendelkező férfiak vannak a rendszerben.
Május 16-17-én a köztisztviselőkkel szakmai továbbképzésen vettünk részt.
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Május 19-én anyakönyvvezetői feladatot láttam el. Végső Tamás és Németh Zsuzsanna Hajnalka
házasságkötésénél tevékenykedtem.
Május 22-én kihelyezett rendkívüli testületi ülést rendeztünk a képviselő-testület megjelent tagjaival.
Május 23-án a Katasztrófa Védelemtől volt kinn Szórádi Miklós Úr, aki felmérte Bököny helyzetét
Május 24-én Újfehértó-Bököny Viziközmű rendkívüli társulási ülése volt. Jelen volt Fekete Beáta
pénzügyi bizottsági tag, és Jegyző Úr is. Kettő napirendi pont volt, egyik előterjesztés a PR és
marketing feladatok ellátása tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
eredményéről, másik a terület előkészítési feladatok ellátása tárgyú hirdetmény szintén közzététel
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
benyújtására álló határidő 2012. május 7-én 10.00 órakor lejárt, mely határidőig három ajánlattevő
nyújtott be ajánlatot.
A beérkezett ajánlatokat a közbeszerzést lebonyolító cég megvizsgálta és hiánypótlást rendelt el az
ajánlattevőknél. Kettő ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlást, így ajánlatukat érvénytelennek
minősítette.
Az ajánlatkérő május 18-án az egyetlen érvényes ajánlattevővel a Hajdú-Pr-Ko Kft-vel tárgyalást
folytatott, melynek eredményeképpen az ajánlattevő az ajánlatát 12.500.000 Ft-ról 12.497.000 Ft-ra
módosította. Ezért a fenti céget hirdettük ki a közbeszerzési eljárás nyertesének. Ez egy
Balmazújvárosi cég, és ők fogják ellátni a beruházás megvalósulási szakaszában a PR és marketing
feladatokat.
A másik napirendi pont a projekt megvalósulási szakaszában terület előkészítési feladatok ellátása
tárgyában hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről. Itt a
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 2012. május 7-én 10:00-kor
lejárt, mely határidőig három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. A beérkezett ajánlatokat az ajánlatkérő
megvizsgálta és hiánypótlásra szólította fel mind a hármat. A hiánypótlásnak mind a három
ajánlattevő eleget tett. Ezért az ajánlatkérő május 18-án mind a három ajánlattevővel tárgyalást
folytatott, melynek eredményeképpen a legalacsonyabb érvényes ajánlatot a ZEUB Lőszer
mentesítési Konzorcium tette, 13.000.000 Ft összegben fogja ezt a munkálatot elvégezni. Ezért
nyertesként őt hirdette ki a társulási tanács.
Ezen a napon a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulás újabb 4 munkanélküli alkalmassági vizsgálatát
végezte el, akik június 1. napjával kezdhetnek az ő foglalkoztatásukban dolgozni.
Május 25-én az Élelmiszer Bank Egyesületnél voltam gyermeknapi adomány felajánlás céljából.
Május 29-én Sándor Miklósné és sógornője Tóth Mihályné keresett meg, mert sajnálatos dolog
történt. Meghalt Sándor Miklós s a temettetéséhez kértek anyagi segítséget. Sándorné azzal a kéréssel
fordult hozzám, hogy 200.000 Ft kamatmentes kölcsönt biztosítsunk számára. El kell, hogy
mondjam, hogy az egyik képviselő társam olyan tanáccsal látta el, hogy ez jár neki, s bátran kérje. Sem
a helyi rendeletünkben, sem a költségvetésünkben nem szerepel ilyen jogcím. S azt is tudom, hogy
teljes anyagi felelősséggel tartozok és a kedves képviselő társaim is tartoznak az önkormányzat
költségvetésében szereplő minden egyes forintért.
Tudom, hogy nagyon nehéz anyagi helyzetben vannak, a kamatmentes kölcsönt nem tudtam
biztosítani, mert ilyen jogcím nincs a költségvetésünkben, ezért Jegyző úrral megbeszélve
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köztemetést rendeltem el. S kértem, ahogyan anyagi helyzete megengedi, de legalább 5.000 Ft-jával
törlessze vissza az önkormányzatnak a köztemetés összegét.
Május 30-án a Felső Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatósághoz mentem be, mert regisztrált
önkormányzatunk a TESZEDD 2012 önkéntes szemétgyűjtési akcióban. Ahol megtörtént az
eligazítás a június 2-án megszervezendő szemétgyűjtésről.
Ugyanezen a napon a Bökönyi Víziközmű Társulat társulási ülésén vettem részt. Majd az Önkéntes
Tűzoltó egyesület küldöttgyűlésén voltam. Itt elfogadtuk az előző évi szakmai, pénzügyi beszámolót,
új tag felvételéről döntöttünk. S végül egy hangulatos vacsorával zártuk.
Van-e hozzászólás a májusi beszámolóhoz?
Piskolczi Géza képviselő:
Gondolom rám gondolt Sándor Miklósné ügye kapcsán, polgármester asszony. Valóban beszéltem
vele, de nem mondtam olyat, hogy 200eFt-ot kell adni, mert az jár neki.
Kostenszkyné Lévai Erzsébet bizottsági tag:
Az iskolában mi is gyűjtöttünk pénzt a számukra, de úgy hallottuk, hogy elszórta és nem arra
költötte, amire kellett volna.
Csonka Tamásné Bentlakásos Idősek Otthona vezetője:
Mi pedig élelmiszercsomagot állítottunk nekik össze.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs több hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatómat!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta.
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2012. (V.31.)
határozata
Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület
Elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt
határidejű határozatokról.
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2. Napirendi pont:
Döntés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Bökönyi Intézményegység 2011.
évi zárszámadásának elfogadásáról
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 elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Bökönyi Intézményegység 2011. évi zárszámadását!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatását!
Piskolczi Géza képviselő:
A megtakarításból mit terveznek vásárolni?
Csonka Tamásné Bentlakásos Idősek Otthona vezetője:
A megtakarításból a gépparkot kívánjuk fejleszteni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs több hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Bökönyi Intézményegység 2011. évi
zárszámadását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta.
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2012. (V.31.)
határozata
Döntés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bökönyi Intézményegysége 2011. évi beszámolójának elfogadásáról
a Képviselő-testület
elfogadja a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti
Központ Bökönyi Intézményegység 2011. évi
beszámolóját
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Csonka Tamásné Bentlakásos Idősek Otthona vezetője:
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak a Képviselő-testületi ülésre, ez az első ülés, amelyen részt
veszek. Fájópont számomra, hogy eddig nem vehettem részt, mert nem kaptam meghívást. Azt
szeretném kérni, hogy mivel engem választottak a Bentlakásos Idősek Otthona vezetőjének, akkor
fogadjanak is el.
Továbbá, úgy gondolom, hogy az intézménnyel kapcsolatos változásokról nem szükséges tudniuk a
bentlakóknak, csak azokról az információkról, amelyek közvetlenül érintek őket – a lakók olyan
dolgokról is tudnak, amelyek nem a valóságnak felelnek meg.

3. Napirendi pont:
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi átfogó értékelésének
megtárgyalása, elfogadása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság tárgyalta, átadom a szót
a bizottság elnökének!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
A napirendi pontot az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja azt a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs több hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermek-védelmi feladatok 2011. évi átfogó jegyzői
értékelését!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta.
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2012. (V.31.)
határozata
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2011. évi átfogó értékelésének megtárgyalása, elfogadása
A Képviselő-testület
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elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi átfogó jegyzői értékelését.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

4. Napirendi pont:
KEOP-4.9.0/11 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” c. pályázat megtárgyalása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Lehetőség lenne a KEOP-4.9.0/11 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” c., 85%-os támogatottságú pályázat keretében a Bentlakásos Idősek
Otthonának szigetelésére, nyílászáróinak kicserélésére, napkollektor telepítésére. Az Önkormányzatot
15%-os önerő terhelné. Sikeres pályázat esetén, a beruházásnak köszönhetően nőne a Bentlakásos
Idősek Otthonának vagyona is, kevesebb kiadás merülne fel.
Piskolczi Géza képviselő:
Mindenképp hasznos lenne ez a pályázat, de véleményem szerint arra kellene törekedni, hogy az
Idősek Otthonának felsőszintjét beépítsük.
Csonka Tamásné Bentlakásos Idősek Otthona vezetője:
Sajnos a felsőszintre nem fogunk bővítési engedélyt kapni, csak az, aki kötelező szakfeladatot lát el
vagy most alakítja ki az adott szakfeladatot az adott településen.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Azt szeretném kérdezni, hogy mostanában miért költöznek ki a lakók?
Csonka Tamásné Bentlakásos Idősek Otthona vezetője:
Az elmúlt hetekben egy téglási lakónk azért költözött ki, mert azt hitte, hogy az intézményben
kezeléseket is fog kapni, gyógyítani is fogják.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a KEOP-4.9.0/11
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” c. pályázaton való
részvételt!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta.
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2012. (V.31.)
határozata
KEOP-4.9.0/11 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
10

hasznosítással kombinálva” c. pályázat megtárgyalása
A Képviselő-testület
Támogatja a KEOP-4.9.0/11 „Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” c. pályázat benyújtását.
Továbbá, felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
5. Napirendi pont:
Döntés a Bököny Non-profit Kft. 2011. évi zárszámadásának elfogadásáról
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 elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a
Bököny Non-profit Kft. 2011. évi zárszámadását! Bízunk benne, hogy a szennyvízberuházás kapcsán
több bevételre tesz szert a Kft.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatását!
Ha nincs több hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Bököny Non-profit Kft 2011. évi zárszámadását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta.
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2012. (V.31.)
határozata
Döntés a Bököny Non-profit Kft.
2011. évi zárszámadásának elfogadásáról
a Képviselő-testület
elfogadja a Bököny Non-Profit Kft. 2011. évi zárszámadását.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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6. Napirendi pont:
Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezéséről
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezését a Képviselő-testület a 33/2012.
(III.30.) és a 64/2012.(V.24.) önkormányzati határozatokban döntötte el a Közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX törvény 102.§ (11) bekezdése alapján. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX
törvény 88.§ (6) bekezdése értelmében a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
átszervezéséről szakértői vélemény készült. Az elkészült szakvéleményt a törvény 102.§ (3)
bekezdése értelmében az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolai szülői szervezetnek
(közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak és a roma nemzetiségi önkormányzatnak átadtuk a
véleményeik beszerzése érdekében.
A napirendi pontot az Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, illetve az Egészségügyi-,
Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság is tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökeinek!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és szintén
elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a bizottságok elnökeinek tájékoztatását!
Ha nincs több hozzászólás, kérem 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 a következő határozatot
hozta.
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2012. (V.31.) önkormányzati
határozata
a Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezéséről
A Képviselő-testület
a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 102.§
(11) bekezdése szerint átszervezi a Barota Mihály
Általános Művelődési Központot az alábbiak szerint:
1) Barota Mihály Általános Művelődési Központból
2012. augusztus 31. napjával kiszervezi a Bökönyi
Barota Mihály Általános Iskolát.
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2) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ
átszervezésével a településen, egy önállóan működő
Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola jön létre. Az
Általános Művelődési Központ többi intézménye,
mint Barota Mihály Általános Művelődési Központ
működik tovább.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

7. Napirendi pont:
Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezéséről döntött a Képviselő-testület, így
módosítani szükséges a Barota Mihály ÁMK alapító okiratát is.
A napirendi pontot az Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, illetve az Egészségügyi-,
Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság is tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökeinek!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és szintén
elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a bizottságok elnökeinek tájékoztatását!
Ha nincs hozzászólás, 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 a következő határozatot
hozta.
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2012. (V.31.) számú
határozata
Barota Mihály Általános Művelődési Központ módosító okirata
és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása tárgyában
A Képviselő-testület
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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.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. számú melléklet
Barota Mihály Általános Művelődési Központ
módosító alapító okirata
Bököny Község Önkormányzata, mint alapító a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
intézményre vonatkozóan a 2011. szeptember 2-i ülésén a 128/2011. (IX.02.) számú határozatával
kiadott alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:

1) Az alapító okirat bevezető szövege az alábbiak szerint módosul:
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 az közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően a
/2012. (V.31.) határozatával az alábbi alapító okiratot adja ki.
2) Az alapító okorat „3.) Alapító, fenntartó szerv neve, székhelye:” az alábbira módosul:
Bököny Község Önkormányzata
4231 Bököny, Kossuth u. 3.

3) Az alapító okirat „5) Székhelye, telephelye; feladat-ellátást szolgáló vagyona: a) Székhelye
és b) Telephelyei”: pont az alábbiak szerint módosul:
a.) Székhelye: 4231 Bököny, Óvoda köz 2-4. (helyrajzi szám: 2, 73)
b.) Telephelyei:
- 4231 Bököny, Óvoda köz 2-4. (helyrajzi szám: 2, 73)
(Barota Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai intézményegység)
- 4231 Bököny, Kossuth utca 2. (helyrajzi szám: 272/5)
(Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális intézményegység)

4) Az alapító okirat „6) Az intézmény intézményegységeinek megnevezése” az alábbiak
szerint módosul:
a.) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai intézményegység
b.) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális intézményegység

5) Az alapító okirat „9.) Az intézmény típusa” az alábbiak szerint módosul:
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Többcélú intézmény; általános művelődési központ.

6) Az alapító okirat „10.) Az intézmény gazdálkodási besorolása” pontja az alábbiak szerint
módosul:
Önállóan működő költségvetési szerv.
A költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal mint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a közöttük létrejött megállapodás alapján.

7) Az alapító okirat „11.) Alaptevékenysége, jogszabályban meghatározott közfeladata”
pontja az alábbiak szerint módosul:
Közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. §. (1) bek-ben
foglaltaknak megfelelve gondoskodik a gyermekek óvodai neveléséről, és a
közművelődésről. Az óvoda a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. 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
TEÁOR szerinti besorolása: 8510 Iskolai előkészítő oktatás
Az intézmény alaptevékenységét az alábbi szakfeladatok keretében látja el:
Száma
562912
562913
562917
562920
680002
841901
851011
851012
851013
890111
890505
910121
910123
910502

Megnevezése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődési tevékenységek, közösségi színterek működése

Az intézmény feladatai:
• Óvodai nevelés
• Óvodai integrált nevelés
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Alapfokú nevelés
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált nevelése, oktatása:
2012. 08. 31-ig A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1)
bekezdés 29. pontja szerinti tipizálás
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői
és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
2012. 09.01-től 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,
Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint a roma kisebbségi nevelés
Kisebbségi óvodai nevelés irányelve szerint kizárólag magyar nyelven folyó
roma kisebbségi óvodai nevelés,
Etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése,
Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása
Tehetséggondozás
Könyvtári feladatok és szolgáltatások
Közművelődési feladatok, mozi üzemeltetés ellátása, szervezett keretek
megteremtése (klubok, szakkörök működtetése, zenés táncos rendezvények
szervezése) kirándulások, táborozások szervezése
Lapkiadói tevékenység
Internetes szoba működtetése (Sulinet)
Felnőttek számára számítástechnikai tanfolyam szervezése.
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Egyéb vendéglátás
Intézményegységek helyiségeinek bérbeadása
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8) Az alapító okirat „13.) Az óvodai intézményben ellátható maximális gyermek létszám”
pontja az alábbiak szerint módosul: 128 fő
9) Az alapító okirat „14.) Évfolyamok száma” pontja törlésre kerül.
10) Az alapító okirat „15.) Csoportok száma” pontja sorszáma 14) pontra változik és az
alábbiak szerint módosul:
Óvodai intézményegységben:

4 csoport

11) Az alapító okirat „16.) Vezetőjének kinevezési rendje” pontja sorszáma 15) pontra
változik és az alábbiak szerint módosul:
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán közzétett nyilvános pályázat alapján
Bököny Község Képviselő-testülete nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv.; valamint e törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról
rendelkező 138/1992.(X.8.) Kormány-rendelet 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
12) Az alapító okirat „16) Feladatellátást szolgáló vagyon” ponttal egészül ki az alábbiak
szerint
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, valamint a Bököny, Kossuth utca 2. szám
alatti 272/5 hrsz-on nyilvántartott 915 m2 alapterületű, a költségvetési szerv használatába
adott ingatlan vagyonnal.
13) Az alapító okirat „17) A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog” pontja az
alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Bököny Község Képviselő-testület
által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja.
A fenntartó használatba adja az intézmény feladatainak ellátására a 6. pontban megnevezett
ingatlanokat. Az intézményt előzetese fenntartói jóváhagyás mellett megilleti a bérbeadás
joga. Az intézmény kezelésében lévő vagyon analitikus nyilvántartását az Önkormányzat
végzi. Az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az ingatlanokat és berendezéseiket a
feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg
azokat.
Záradék
Jelen alapító okirat 2012. augusztus 31. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bököny Község
Önkormányzat Képviselő testülete 2011. szeptember 2. napján kelt 128/2011. (IX.02) számú,
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
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8. Napirendi pont:
Barota Mihály Általános Iskola alapító okiratának elfogadása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezéséről döntött a Képviselő-testület, így az
átalakult Barota Mihály Általános Iskola alapító okiratát is el kell fogadnunk.
A napirendi pontot az Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, illetve az Egészségügyi-,
Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság is tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökeinek!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és szintén
elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a bizottságok elnökeinek tájékoztatását!
Ha nincs hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a
Barota Mihály Általános Iskola alapító okiratát!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2012.(V.31.) számú
határozata
Barota Mihály Általános Iskola alapító okirat elfogadása tárgyában
A Képviselő-testület
a Barota Mihály Általános Művelődési Központ költségvetési
szervből az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§
(3) bekezdése alapján kiválással, 2012. 08. 31. nappal, Bökönyi
Barota Mihály Általános Iskola létrehozásáról döntött
A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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1.számú melléklet
Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola
Alapító okirata
Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a Bökönyi Barota Mihály
Általános Iskola közoktatási intézményre vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. Törvény 8.§ (4) bekezdése alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
Törvény 37. § (5) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 5. §-ban foglaltakra, a 73/2012. (V.31.) határozatával az
alábbi alapító okiratot adja ki.
1.

A költségvetési szerv megnevezése: Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola

2. Székhelye: 4231 Bököny, József Attila utca 2.
3. Alapítás dátuma: 2012. 08. 31.
Létrehozásáról rendelkező határozat: 73/2012. (V.31.) képviselő-testületi határozat
Jogelődjének megnevezése, székhelye: Barota Mihály Általános Művelődési Központ
4231 Bököny, József Attila utca 2.
4. Az intézmény alapítója, fenntartója neve és székhelye:
Bököny Község Önkormányzata
4231 Bököny, Kossuth u. 3.
5. Az intézmény irányítja, felügyeleti szerve neve, székhelye:
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4231 Bököny, Kossuth u. 3.
5. Az intézmény működési területe:
Bököny község közigazgatási területe
6. Az intézmény típusa: általános iskola
7. Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyam
osztályok száma: 17 osztály, 5 napközis csoport
8. Az intézményben felvehető maximális gyermeklétszám: 510 fő
9. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A tanulók rendszeres alapfokú oktatása. Az általános iskolának nyolc évfolyama van. Az
általános iskolában a tanulókat az érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek
megfelelően felkészítik a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a
társadalomba való beilleszkedésre.
10. Az intézmény alaptevékenysége:

Alapvető szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)
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TEÁOR szerinti besorolása: 8520 Alapfokú oktatás
Az intézmény alaptevékenységét az alábbi szakfeladatok keretében látja el:
Száma
470002
562913
562917
581900
680002
841907
852011
852012
852013
852014
852021
852022
852023
852024
855911
855912
855913
855914
855915
855916
856099
890111
890505
910121
910123
931204

Megnevezése
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb kiadói tevékenység
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4
évfolyam)
Általános iskolai felnőttoktatás (1-4 évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8 évfolyam)
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8
évfolyam)
Általános iskolai felnőttoktatás (5-8 évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Az intézmény feladatai:
•
•

•
•

Alapfokú oktatás
Iskolai képesség-kibontakoztató felkészítés a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
39/D. §-ában meghatározott követelmények és az Oktatási Miniszter által
kiadott program szerint
Iskolai 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:
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•
•
•
•

2012. 08. 31-ig A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1)
bekezdés 29. pontja szerinti tipizálás
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői
és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
2012. 09.01-től 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,
Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint a roma nemzetiségi nevelés
Nemzetiségi iskolai oktatás irányelve szerint kizárólag magyar nyelven folyó
roma nemzetiségi nappali rendszerű iskolai nevelés
Etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése
Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása

11. Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
12.

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
önállóan működő költségvetési szerv
A költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal mint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a közöttük létrejött megállapodás alapján.

13.

A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint nyilvántartott ingó vagyonnal,
és a Bököny Község Önkormányzata tulajdonát képező Bököny, József Attila utca 2. szám
alatti, 71/2 hrsz-on nyilvántartott 2.293 m2 alapterületű, a költségvetési szerv használatába
adott ingatlan vagyonnal.

14. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Bököny Község Képviselő-testület
által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja.
A fenntartó használatba adja az intézmény feladatainak ellátására a 13. pontban megnevezett
ingatlant. Az intézményt előzetese fenntartói jóváhagyás mellett megilleti a bérbeadás joga. Az
intézmény kezelésében lévő vagyon analitikus nyilvántartását az Önkormányzat végzi. Az
ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok
ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat.
15. Vezetőjének kinevezési rendje:
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A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán közzétett nyilvános pályázat alapján Bököny
Község Képviselő-testülete nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv.; valamint e törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező
138/1992.(X.8.) Kormány-rendelet 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.
16. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012 évi I.
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
17. Az intézmény képviseletére jogosult személyek:
Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője jogosult.

Záradék: A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Bököny
Község Képviselő-testülete a 73/2012. (V. 31.) KT. Határozatával 2012. augusztus 31. hatállyal hagyta jóvá.

9. Napirendi pont:
Döntés a Barota Mihály Általános Iskola igazgató munkakör betöltésére szóló pályázat
kiírásáról
Gulyás József jegyző:
A Képviselő-testület döntött a Barota Mihály Általános Iskola átszervezéséről, így a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 54. §-ában meghatározott feladatok ellátása pályázatot kell hirdetni a
Barota Mihály Általános Iskola igazgató munkakörére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Barota Mihály Általános Iskola igazgató munkakör
betöltésére szóló pályázat kiírásának elfogadására!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2012.(V.31.) önkormányzati
határozata
az Általános Iskola igazgató álláshelyének meghirdetéséről
pályázatot hirdet a Barota Mihály Általános Iskola igazgató munkakör betöltésére:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
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A nevelési-oktatási intézményben, pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre
szóló alkalmazás.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezető megbízás határozott időre, 2012. augusztus 31. - 2017. augusztus 30-ig szól.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 54. §-ában meghatározott feladatok ellátása

feladatok:

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazott jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.
Pályázati feltétel:
- Felsőfokú képesítés, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18.§ (1) bekezdése, és a 128.§
(22) bekezdése, valamint a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésekben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997.(XII.22.)
Kormányrendelet 20.§ (2) és (5) bekezdése alapján
- Pedagógus munkakörben – legalább 5 év szakmai tapasztalat,
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- Magyar állampolgárság
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel,
- Végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Nyilatkozat arról, hogy a – pályázatával kapcsolatban – testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés
megtartását,
- Nyilatkozat, melyben a pályázatának és abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő
megküldésével (4231 Bököny, Kossuth u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: Barota Mihály Általános Iskola igazgatói pályázata.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
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A Képviselő-testület a 138/1992.(X.08.) kormányrendelet 5. § (10) bekezdése értelmében történő
véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül összehívott ülésén bírálja el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje:
2012. augusztus 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bököny Község polgármestere nyújt, a
42/566-025-ös telefonszámon.
A pályázat kiírás közzétételének helye, ideje:
 kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatás Képzési Központ internetes oldala www.kozigallas.gov.hu,
 Oktatási Közlöny - szerkesztőség által meghatározott időpontban,
 Helyben szokásos mód: Bököny Község honlapja - www.bokony.hu, valamint az
önkormányzat hirdetőtáblája.

10. Napirendi pont:
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szennyvízberuházás finanszírozási szerződésének megtárgyalása,
elfogadása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A szennyvízberuházás várható teljes bekerülési értéke nettó 3.288.185 eFt, melyből az
Önkormányzatra vonatkozó projektrész értéke 1.607.726 eFt. A projekt várható önereje nettó
241.159 eFt, melyből az Önkormányzatra eső önerő összege 80.386 eFt.
A Nyírségvíz Zrt. a pályázat pozitív elbírálása esetén vállalná, hogy a beruházás finanszírozásban
közreműködik oly módon, hogy az Önkormányzatot terhelő önrész egyharmadát, legfeljebb 80.386
ezer forintot az Önkormányzat részére megelőlegezi, ennek fejében pedig működtetné a
szennyvíztelepet.
A napirendi pontot az Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, illetve a Pénzügyi
Bizottság is tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökeinek!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a bizottságok elnökeinek tájékoztatását!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
szenny-vízberuházás közszolgáltatatási szerződését!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2012. (V.31.)
határozata
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szennyvízberuházás
finanszírozási szerződésének megtárgyalása, elfogadása
A Képviselő-testület
elfogadja a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szennyvízberuházás finanszírozási szerződését a
mellékletben foglaltaknak megfelelően.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

11. Napirendi pont:
A helyi kitüntető címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 15/2009.(VI.01.)
rendelet módosításáról
Gulyás József jegyző:
A helyi kitüntető címek alapításáról és adományozásuk rendjéről 2009. évben döntött a képviselőtestület. A Képviselő-testülete az 57/2012. (IV.26.) önkormányzati határozatban felkért, hogy a
következő Képviselő-testületi ülésre készítsem el a fent már említett önkormányzati rendelet
tervezetet.
A rendelet a 6 § (1) és (2) bekezdésében módosul, mert a Tisztelt Képviselő-testületnek az
elképzelése, hogy a kitüntető címeket minden évben a megrendezésre kerülő Bökönyi Fesztiválon
adja át, illetve, hogy a javaslatokat minden év május 15-ig lehessen benyújtani.
A rendelet megalkotása nem jár személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosításának kötelezettségével.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolás a rendelet-tervezet
mellett található meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi kitüntető címek alapításáról és adományozásuk
rendjéről szóló 15/2009.(VI.01.) rendelet módosítását vitassa meg, és ezt követően fogadja el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2012.(V.31.) önkormányzati
rendelete
a helyi kitüntető címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
15/2009.(VI.01.) rendelet módosításáról
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§ A helyi kitüntető címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 15/2009.(VI.01.)
rendelet 6.§ (1) és (2) bekezdése helyére a következő lép:
„ 6. § (1) A kitüntető díjak évente adományozhatóak, melyeket Bököny Község Önkormányzat
polgármestere minden évben megrendezésre kerülő Bökönyi Fesztiválon ünnepélyes keretek
között adja át.
(2) A kitüntetésre írásban javaslatot nyújthat(nak) be a Bököny Község Önkormányzat
Képviselő-testületéhez a 2-5.§-ban szereplő személyek és szervezetek. A javaslatokat minden év
május 15-ig kell benyújtani.”
2. § (1) Ez a rendelet 2012. május 25. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
a helyi kitüntető címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
15/2009.(VI.01.) rendelet módosításáról
10/2012. (V.31.)
önkormányzati rendelete
indokolása
Általános indokolás
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében lehetőséget kap arra, hogy a képviselő-testület a törvény által nem
szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján,
annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkothat, melyet a fenti rendeletben érvényesített.
Részletes indokolás
1. §-hoz
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Ebben a szakaszban kerülnek nevesítésre, egyben módosítva a Bököny Község Önkormányzata
Képviselő-testület által az a helyi kitüntető címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
rendelet módosításai.
2. §-hoz
Ez a szakasz tartalmazza a rendelet hatálybalépésének napját.

12. Egyebek:
- TÁMOP 5.6.1. Bűnmegelőzési pályázat
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A pályázat beadási határideje hétfő éjfél, mindenképp be szeretnénk adni. A Nyíregyházi Rendőrfőkapitányság támogató nyilatkozatát is megkapjuk hozzá, mi szerint támogatják a pályázatot; sőt, ha
megvalósulna, részt is vennének benne. A pártfogó felügyelő, aki a Családsegítő Szolgálathoz jár ki, a
pályázatban szakmai vezetői feladatot is ellátna. Sikeres pályázat esetén akár 30-40 mFt-ot is
nyerhetnénk a községnek, amelyből programokat, táborokat szervezhetnénk.
A pályázatot a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. írná 127 eFt+ÁFA ellenében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a pályázat benyújtását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta.
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2012. (V.31.) számú
határozata
Döntés a TÁMOP 5.6.1. Bűnmegelőzési pályázat benyújtásáról
A Képviselő-testület
Döntött arról, hogy benyújtja a TÁMOP 5.6.1.
Bűnmegelőzési pályázatot.
A pályázat megírásával a Goodwill Consulting
Pályázati Tanácsadó Kft-t (4400 Nyíregyháza, Színház
u. 11. I. épület) bízza meg.
Továbbá, felhatalmazza a polgármestert a pályázat
aláírására benyújtására.
Határidő: pályázatban meghatározott időpont
Felelős: polgármester
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A polgármester zárt ülést rendel el a helyi kitüntető címek döntésére.
Kostenszkyné Lévai Erzsébet elhagyta az üléstermet.
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PH.
Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

polgármester

jegyző

Dr. Horváth József

Papp Csaba
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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