Bököny Község Képviselő-testülete
2012. június 28-i rendes üléséről
Ikt. szám: 588-16/2012.
Határozatai: 88-94/2012.; 11/2012. (VI.28.) R.

TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
/szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: jegyző
Véleményezi: Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
3) Beszámoló az ÁMK intézmény 2011/2012-es nevelési tanév eredményeiről.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: ÁMK iskolaigazgató
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság
4) Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi
állapotáról
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: háziorvosok, védőnők
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság
5) Egyebek

Gyalogné Lovas Irén sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 28. 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
Kostenszkyné Lévai Erzsébet
Tóth Nikoletta
Gorgyánné Kasu Zsuzsanna
Kis Gusztávné
Raffel Imre
Kis Gusztáv

jegyző
bizottsági tag
védőnő
védőnő
RNÖ elnöke
RNÖ tag
bökönyi lakos

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 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) Beszámoló az ÁMK intézmény 2011/2012-es nevelési tanév eredményeiről.
2) Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi állapotáról
3) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
4) A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
5) Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2012. (VI. 28.)
határozata
Döntés a napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította
meg:
1) Beszámoló az ÁMK intézmény 2011/2012-es
nevelési tanév eredményeiről.
2)
Tájékoztató
a
település
egészségügyi
alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi
állapotáról
3) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról
4) A közterület használat szabályairól szóló
32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
5) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont:
Beszámoló az ÁMK intézmény 2011/2012-es nevelési tanév eredményeiről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Barota Mihály ÁMK 2011/2012-es nevelési tanév eredményeiről szóló beszámoló az első
napirendi pontunk. Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság is megtárgyalta, így
átadom a szót a bizottság elnökének, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság tárgyalta a Barota Mihály ÁMK
beszámolóját és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a Barota Mihály
ÁMK 2011/2012-es nevelési tanév eredményeiről szóló beszámolót!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2012. (VI.28.)
határozata
Beszámoló az ÁMK intézmény 2011/2012-es nevelési tanév eredményeiről
A Képviselő-testület
elfogadja a Barota Mihály ÁMK 2011/2012-es
nevelési tanév eredményeiről szóló beszámolót.
2. Napirendi pont:
Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi
állapotáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi állapotáról szóló
napirendi pontot szintén megtárgyalta az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság, így
átadom a szót a bizottság elnökének, hogy tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság megtárgyalta a település egészségügyi
alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi állapotáról szóló tájékoztatót, és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2012. (VI.28.)
határozata
Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről,
a lakosság egészségügyi állapotáról.
A Képviselő-testület
elfogadja a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi
állapotáról szóló beszámolót.
Tóth Nikoletta és Gorgyánné Kasu Zsuzsanna elhagyta az üléstermet.
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3. Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:

Június 1. napjával újabb 4 fő foglalkoztatást-helyettesítő támogatásban részesülőt vett fel a
Nyírségi Vízgazdálkodási társulat.

Június 2. napján második alkalommal neveztünk be a TE-SZEDD szemétgyűjtési akcióban.
Elmondhatom, hogy 500 zsák szemetet szedtünk össze a község bel- és külterületén. Szörnyű,
hogy mi mindent dobálnak szét a lakosok, holott heti szemétszállítás van.

Június 5-én a Katasztrófa Védelem munkatársai voltak szemlén és megtekintették hogy a mentési
munkálatokhoz a tárgyi feltételek biztosítottak-e.

Június 6-án a nyugdíjasokkal voltam Hajdúböszörményben strandon. Nagyon jól éreztük
magunkat és kérték, hogy ha lehet, többször szervezzünk ilyen közös kirándulást.

Június 8-án házasságkötésnél tevékenykedtem, mert az anyakönyvvezetőnk nászúton volt.

Június 9-én az Óvodások ballagójára voltam hivatalos.

Június 12-én a NAV munkatársai voltak hozzám, és kérték a segítségemet, hogy 41 adózó
Balkányba történő szállításába segítsünk be, mert ők azok, akik 2011 évre vonatkozóan nem adtak
bevallást.

Június 15-én Ludastón LEADER közgyűlésén vettem részt.

Június 16-án 8. osztályosok ballagási ünnepségén vettem részt.

Június 19-én Újfehértón Víziközmű társulati ülésén vettem részt.

Június 20-án Nyíregyházán, a Vöröskereszt küldöttgyűlésére voltam hivatalos.

Június 21-én újabb 32 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő felvételét készítettük
elő.

Június 23-án a Labdarúgó Szakosztály évadzáró gyűlésén voltam.

Június 27-én Nagykállóban Dél-Nyírségi Kistérségi Társulási ülésén vettem részt.

Ma a Kossuth laktanyában voltam hivatalos.
Piskolczi Géza képviselő:
Kaphatnánk bővebb felvilágosítást a június 23-i Labdarúgó Szakosztály évadzáró gyűléséről?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Erről Marozsán Mihály képviselő több információval szolgálhat.
Marozsán Mihály képviselő:
Nem történt semmi komoly az évadzáró gyűlésen. Egyszerűen arról volt szó, hogy a fiuk kicsit
felhördültek, de végül békésen megbeszéltük a dolgokat és nem történt elnökváltás.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs több hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével
a határozattervezetben foglaltakat hagyja jóvá!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2012. (VI.28.)
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határozata
Polgármester tájékoztatója lejárt határidejű határozatokról.
A Képviselő-testület
Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a lejárt
határidejű határozatokról.

4. Napirendi pont:
A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló napirendi pontot tárgyalta az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző
Bizottság, így átadom a szót a bizottság elnökének, hogy tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és 1000.Ft/m² díjat javasolok elfogadásra a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendeletének
módosítását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2012.(VI.01.)
önkormányzati rendelete
a közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben
meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
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A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 2. számú
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2.§
Ez a rendelet 2012. július 01.napján lép hatályban.

1. számú melléklet a 11/2012.(VI.01.) Bököny Község Önkormányzati rendelethez
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyősszerkezet, hirdető berendezés
(fényreklám), cím-és cégtábla
b) árusítás és egyéb fülke / már engedéllyel működő pavilonok/
c) Pótkocsi, munkagép, busz
d) Önálló hirdető berendezések, táblák
e) Transzparensek
f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék
g) alkalmi-és mozgóárusítás
i) vendéglátó ipari előkert
h) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység,
alkalmi vásár (falunap)

600 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/hó
1500Ft/hó/gk
800 Ft/m2/év
250Ft/m2/nap
300 Ft/m2/hó
1000 Ft/m2/hó
1200 Ft/m2/hó
1000 Ft/méter

5. Napirendi pont:
Egyebek

Bököny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat felajánlásáról
Kis Gusztávné RNÖ elnök:
Bököny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 40.000 Ft-ot ajánl fel a II. Bökönyi Fesztiválra.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a felajánlás elfogadására!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2012. (VI.28.)
határozata
Bököny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat felajánlásáról
A Képviselő-testület
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Elfogadja Bököny Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 40.000 Ft felajánlását a II. Bökönyi
Fesztiválra.

Leader – Tájékoztató a fészekrakó programról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Mint ahogy arról korábban már tájékoztattam a Tisztelt Képviselő-testületet, a Leader pályázat
keretében Bököny Község Önkormányzata nyert a "Tudásoddal segítsd a vidéket!" Ingatlanok
átalakítása és felújítása, szolgálati lakások kialakítása céljából fiatal diplomások számára c.
programban. A József Attila u. 7. szám alatti ingatlan kerül felújításra. A Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal munkatársai a hét folyamán mérték fel az ingatlant és mindent rendben
találtak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a "Tudásoddal
segítsd a vidéket!" Ingatlanok átalakítása és felújítása, szolgálati lakások kialakítása céljából
fiatal diplomások számára c. programról való tájékoztatást!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2012. (VI.28.)
határozata
"Tudásoddal segítsd a vidéket!" Ingatlanok átalakítása és felújítása,
szolgálati lakások kialakítása céljából fiatal diplomások számára
A Képviselő-testület
Elfogadja a "Tudásoddal segítsd a vidéket!"
Ingatlanok átalakítása és felújítása, szolgálati
lakások kialakítása céljából fiatal diplomások
számára c. programról való tájékoztatást.

Bököny Sportegyesület haszonkölcsön szerződés
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A 2012-2013. évi férfi felnőtt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei III. osztályú Labdarúgó Bajnokság
nevezéséhez csatolni szükséges a sportpálya tulajdonjogáról szóló nyilatkozatot arról, hogy a
sportpálya a Bököny SE tulajdonában van. Mivel Bökönyben a sportpálya önkormányzati
tulajdonban van, így egy használatra vonatkozó szerződést kell elfogadnia a Képviselő-testületnek.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a Bököny SE és Bököny
Község Önkormányzata közötti haszonkölcsön szerződés megkötését!
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2012. (VI.28.)
határozata
Bököny Község Önkormányzata és Bököny Sportegyesület
haszonkölcsön szerződéséről
A Képviselő-testület
Elfogadja az előterjesztésben szereplő
haszonkölcsön
szerződés
megkötését
Bököny Község Önkormányzata és Bököny
Sportegyesület között.
Továbbá, felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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PH.

Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

polgármester

jegyző

Dr. Horváth József

Papp Csaba
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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