Bököny Község Képviselő-testülete
2012. július 19-i rendes üléséről
Ikt. szám: 588-16/2012.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai ( 98-102/2012.)
d./ rendeletei (12/2012. (VII.19.) R.)

TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére kiírt
pályázatának elbírálása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: jegyző
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság, Ügyrendi - és Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző Bizottság
3) KEOP-4.9.0/11 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva tárgyú felhívás keretén belül a „Bököny Barota Mihály Általános Iskola
épületenergetika korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó külső szakértők PR
szakértő, műszaki ellenőri szakértő és egy projekt menedzsment kiválasztása.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság;
4) Egyebek

Gyalogné Lovas Irén sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 19. napján 16:00 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
Szűcsné Fekete Irén
Fekete Beáta

jegyző
bizottsági tag
bizottsági tag
pénzügyi előadó

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai
napra kitűzött és összehívott zárt képviselő-testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes. Indítványozza, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő
jegyzőkönyv-hitelesítőknek Marozsán Mihály és Taskó Miklós képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Az 5/2012. (II. 29.) számú költségvetési rendelet módosítása
2) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
3) Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázatának
elbírálása
4) KEOP-4.9.0/11 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
tárgyú felhívás keretén belül a „Bököny Barota Mihály Általános Iskola épületenergetika
korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó külső szakértők PR szakértő, műszaki ellenőri szakértő
és egy projekt menedzsment kiválasztása.
5) Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2012. (VII.19.) számú
határozata
Döntés a napirendről
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A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította
meg:
1) Az 5/2012. (II. 29.) számú költségvetési rendelet
módosítása
2) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról
3) Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola igazgatói
munkakör betöltésére kiírt pályázatának elbírálása
4) KEOP-4.9.0/11 Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
tárgyú felhívás keretén belül a „Bököny Barota Mihály
Általános Iskola épületenergetika korszerűsítése” című
projekthez kapcsolódó külső szakértők PR szakértő,
műszaki ellenőri szakértő és egy projekt menedzsment
kiválasztása.
5) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1.Napirendi pont:
Az 5/2012. (II. 29.) számú költségvetési rendelet módosítása
Fekete Beáta pénzügyi előadó:
A kapott támogatások, átcsoportosítások következtében a 5/2012. (II. 29.) számú költségvetési
rendeletben módosítani szükséges a megfelelő bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint:
 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen kiutalt 263 eFt összeg növeli a
központosított előirányzatokat illetve a dologi kiadások előirányzatát.
 A szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása jogcímen kapott 10.217 eFt neveli a
központosított előirányzatok és a dologi kiadások előirányzatát.
 Az ÖNHIKI I. ütemben megítélt 5.687 eFt összegű támogatás növeli az állami támogatások
előirányzatát, és csökkenti a forráshiány összegét ugyanezen összegben.
 A Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen utalt 264 eFt
növeli a központosított támogatások előirányzatát valamint a személyi juttatások (Önk.: 3eFt,
Pmh: 53eFt, ÁMK 152eFt), és járulékai (Önk.: 1eFt, Pmh: 14eFt, ÁMK 103eFt), illetve az
intézményfinanszírozás összegét (260 eFt)
 2012. évi bérkompenzációja címen utalt 4.005 eFt növeli az egyéb központi támogatások
előirányzatát valamint a személyi juttatások (Önk.: 87eFt, Pmh: 381eFt, ÁMK 2.686eFt), és
járulékai (Önk.: 23eFt, Pmh: 103eFt, ÁMK 725eFt), illetve az intézményfinanszírozás
összegét (3.895 eFt)
 Az egyes szociális feladatok támogatására a Magyar Államkincstártól igényelt 51.874 eFt
összeg növeli a normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatát.

3






A költségvetésben a szociális juttatások fedezete a működési célú támogatás értékű bevételek
között került tervezésre, ezért a normatív támogatás módosítása magával vonja az előirányzat
ugyanezen összeggel való csökkentését.
A DSE támogatásának 100 eFt-al történő emelése a működési célú pénzeszközátadások
előirányzatát növeli, ennek fedezete a szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatából
került átcsoportosításra.
A 2011. évi 21.155 eFt összegű működési célú pénzmaradvány növeli 20.990 eFt összeggel a
dologi kiadások, 130 eFt-al a személyi juttatások és 35 eFt-al a járulékok előirányzatát.
A 30.200 eFt összegű felhalmozási célú pénzmaradvány 21.310 eFt összeggel növeli a
beruházási kiadások, 8.890 eFt-al a felújítások előirányzatát.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, kérem a bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az 5/2012. (II. 29.) számú
költségvetési rendelet módosítását!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja az 5/2012. (II. 29.)
számú költségvetési rendelet módosítását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2012. (VII.19.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (II.29.) rendelet módosításáról
Bököny Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.)
Korm. Rendeletben kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdésében meghatározott
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével és figyelembe véve a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény rendelkezéseit, a következőket
rendeli el:
1.§
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Bököny Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendelete 2.§ (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
- Költségvetési bevételét
635.911 eFt-ban
- Költségvetési kiadását
715.522 eFt-ban
- Költségvetési hiányát
79.611 eFt-ban
melyből:
 a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évek működési célú pénzmaradványa:
21.155 eFt
 a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa:
30.200 eFt
 a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló
működési célú hitelfelvétel (forráshiány):
28.706 eFt
állapítja meg.
2. §
(1) A Költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Költségvetési rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
* Fekete Beáta elhagyta az üléstermet.

2. Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
2012. július 01-től újból 32 fő közcélú foglalkoztatott kezdett dolgozni.
2012. július 2-től a mindennapi munka mellett készültünk a II. Bökönyi fesztiválra.
2012. július 07-én megrendezésre került a II. Bökönyi fesztivál, és annak keretében a Nemzetközi
birkózó verseny. Elmondható, hogy elég színessé kerekedett ez a nap. Volt főző verseny, kispályás
labdarúgás, birkózás, és a délutáni órákban kulturális program. Egész nap kirakodó vásár, és
vidámpark állt a kedves érdeklődők szolgálatában. A nagy meleg ellenére elmondható, hogy a késő
délutáni órákra megtelt a főtér. Köszönöm a Tisztelt Képviselő-testület tagjainak, akik részt vettek a
rendezvény lebonyolításában. Köszönöm továbbá az ÁMK, a Bököny Nonprofit Kft, a Bentlakásos
idősek Otthona és polgármesteri hivatal minden dolgozójának, külön jegyző Úrnak, a
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közmunkásoknak azt az önzetlen munkát, amit tanúsítottak a nap folyamán. Nélkülük ez a nap nem
lett volna ilyen színvonalas. Köszönet a Nagykállói Rendőrőrs és a Nyírbátori Mélységi Ellenőrzési
Osztály munkatársainak, valamint a helyi polgárőrség tagjainak az egész napos rendfenntartásért.
Elmondhatom, hogy a költségvetésbe betervezett 1.000.000 Ft összeghez nem kell átcsoportosítást
eszközölni, hiszen nagylelkű támogatók is voltak annak érdekében, hogy ez a rendezvény ilyen
színvonalasra sikeredett. A teljesség igénye nélkül szeretném felsorolni: Taskó Attila, SzabolcsTakarékszövetkezet, Pistár János, Marján János, Csordás György, Sárai Éva, Bázismag Kft, BASF,
Bökönyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Kisgépcentrum, Sánta István, Renomé-Print, Ács
László, Dalkia, Nyír-flop Kft, Verdes János, Balkányi Sütőüzem, Nyír-Shop Kft, Sváb Gasztro Kft,
Szabó József Geszteréd alpolgármestere, Kiss József, Ceminova, Orfeusz Kft, Telenor, Syngenta,
KVS, Hors, Kite, Bayer és sorolhatnám még tovább. Hálás szívvel mondok köszönetet nekik az
önzetlen felajánlásukért. A Jó Isten áldja meg őket.
2012. július 08-án második alkalommal került megrendezésre a Dósa Nádor hagyományőrző
fesztivál. A nagy meleg ellenére voltak érdeklődők a piac területén megrendezésre kerülő fesztiválra.
Az ide látogató csapatok és vendégek nagyon jól érezték magukat.
2012. július 9-én újabb 5 közcélú foglalkoztatását készítettük elő. Ők július 16-tól 3,5 hónapra és 6
órában lesznek foglalkoztatva. Nagyon örülök, hogy Geszteréd község alpolgármestere és
jegyzőasszonya átjött annak érdekében, hogy néhány munkanélkülit foglalkoztassanak Geszteréden.
2012. július 12-én bejeztük a temetőbe a keresztig a hivatal és az iskola elől felszedett kockakövek
lerakását, és mindkét oldalra a kereszt előtt korlátott készítettünk. Továbbá elkezdtük a Sport pálya
járdáját felszedni, feltörni. Ennek helyére a közmunkásokkal öntetett térkövet kívánjuk lerakni, de
mielőtt az megtörténne, ki kell méretni, mert ott a tulajdonviszonyokat tisztázni kell. Ennek
érdekében intézkedés történt.
2012. július 14-én Hoffer Attila és Oláh Ágota házasságkötésénél közreműködtem, mint
anyakönyvvezető.
2012. július 17-én délelőtt Nagykállóban a Funkcióbővítő Városközpont fejlesztés projekt átadó
ünnepségén vettem részt Jegyző Úrral. A délutáni órákban, pedig Kállósemjénben a tanyafejlesztésről
szóló pályázati tájékoztatón voltam ugyancsak Jegyző Úrral.
Piskolczi Géza képviselő:
Polgármester asszony említette, hogy a Sport pálya járdáját a közmunkásokkal öntetett térkövekkel
kívánja lerakatni. Úgy tudom, hogy a polgármester asszony csak 500.000 Ft. összegig hozhat
döntéseket, ez a beruházás pedig több, mint 1.000.000 Ft-ba fog kerülni.
A másik problémám a falunappal van. Az előző évi falunapon még kb. 7-800 fő volt a főtéren, ezzel
szemben az idein már csak feleannyian voltak. Az én időmben egyesek megszólták, hogy néhányan a
csomagtartójukba rakták a töltött káposztát, bezzeg az idei falunapon ételhordozókban vitték a
babgulyást. A Dósa Nádor hagyományőrző fesztiválon is többen voltak a fellépők, mint a vendégek.
Miért nem hallottunk a polgármester asszony beszámolójában arról, hogy több ügyben is pereskedik?
A következő a varroda ügye. Korábban a Képviselő-testület döntött, és Dr. Papp László cége
elnyerte a varroda üzemeltetési jogát 30.000 Ft-ért. Azt szeretném kérdezni, hogy miért nem folyik be
az a pénz az önkormányzatnak.
A Kossuth utcán megtörtént a KPM általii víztelenítés, de úgy látom, hogy ezt egyes lakosok
félvállról veszik. Polgármester asszony minden nap ott megy el előttük, és nem szól nekik.
Polgármester asszony szintén nem említette, hogy a Tiszavasvári polgárőr napon ott voltak és hány
polgárőr vett részt.
Azt kérem a Polgármester asszonytól, hogy végre szálljon le a családomról, mert lehet, hogy 100 évig
is bírom cérnával, de lehet, hogy ez a cérna egyszer elszakad és olyan kapitális hibát csinálok, ami
miatt börtönbe kerülök!
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A díszkő burkolatot a közmunkások készítették el, nem került több mint 500.000 Ft-ba. A
Képviselő-testület arról sem szavazott, amikor a Művelődési ház mellett térköveztünk, mert szintén a
közmunkásaink készítették és nem vásároltuk a térköveket.
Én nem személyeskedem a Képviselő úrral, épp ellenkezőleg, Képviselő úr személyeskedik
folyamatosan, mindenkit megpróbál ellenem fordítani. Fáj, hogy a polgármesteri szék már nem az
övé. Az előző nyolc évben nem a faluért volt a Képviselő úr, hanem a saját, önös érdekeit szolgálta.
Elszégyellném magam, ha ilyen polgármester lennék! Inkább építő jellegű tanácsokkal látna el, mint
volt polgármester, nem pedig a folyamatos kritikával, piszkálódással és a bárcsak nem a személyes
sérelmeiről szólna minden egyes képviselő-testületi ülés. Próbálja meg végre a képviselői feladatait
ellátni! Én a község érdekeit szolgálom, nem a saját vagyonomat gyarapítom.
Képviselő úr megjegyezte, hogy kevesen voltak a II. Bökönyi Fesztiválon. Valóban, a kánikula miatt
kevesebben voltak, mint tavaly, de így is rengetegen voltak az egész napos rendezvényen; sőt, a
környező településekről is.
Térjünk rá a pereskedésre! Kérem a Tisztelt Képviselő urat, mondja el, hogy ki az, akivel én
pereskedem! Úgy látszik, hogy a volt képviselő-testületi ülésen nem figyelt kellőképp Képviselő úr,
mert az akkori beszámolómban elmondtam, hogy rendőrségi feljelentést tettem id. Pelles János és ifj.
Pelles János ellen. Akkor miért mondja a Képviselő úr, hogy nem tájékoztatom a Képviselőtestületet? Ha vége lesz az ügynek, arról is tájékoztatni fogom a Képviselő-testületet!
Egy kérdésem lenne képviselő úr felé: hány méterre kapta az építési engedélyét a lakodalmas házára?
Piskolczi Géza képviselő:
Annyira, amennyire van!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nem baj, most meg fogjuk tudni, hogy hány méterre kapta.
Ha nincs több hozzászólás, kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja tájékoztatómat a lejárt határidejű határozatokról!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2012. (VII.19.) számú
határozata
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő testület
Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a lejárt
határidejű határozatokról.
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3. Napirendi pont:
Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázatának
elbírálása
Gulyás József jegyző:
Bököny Község Képviselő-testülete a 74/2012.(V.31.) önkormányzati határozattal elfogadta a Barota
Mihály Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére szóló pályázat kiírását.
A pályázatot a közalkalmazottak jogállásának végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.)
Kormányrendelet alapján nyilvános pályázat útján kell betölteni.
Az említett jogszabály meghatározza, hogy a pályázati felhívásoknak mit kell tartalmaznia. A
pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997.(XII.22.) Kormányrendeletben foglaltak szerint
közoktatási intézmény vezetésére megbízást az kaphat, aki rendelkezik pedagógus szakvizsgával. A
pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos közlönyében, továbbá a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. (4) bekezdése alapján a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán is közzé kell tenni. A pályázatok benyújtási
határideje – ha a pályázat hosszabb határidőt nem állapít meg - az Oktatási Közlönyben és a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő
közzétételtől számított 30 nap. A pályázat benyújtásának határideje 2012. június 09. naptól, 2012.
július 09. napig tartott. A meghirdetett álláshelyre a fent említett határidőn belül, 1 db pályázat
érkezett be, Kosteszkyné Lévai Erzsébet pályázata. A pályázat megfelel a Képviselő-testület által kiírt
pályázati feltételeknek.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm Jegyző Úr tájékoztatását! A napirendi pontot az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és
Sport Bizottság, és az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta. Kérem a
bizottság elnökeit, hogy tájékoztassák a Képviselő-testületet erről!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé Kostenszkyné Lévai Erzsébet pályázatát a Bökönyi Barota Mihály
Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére. A vezetői pótlékát pedig 250 %-ra javasolja a
Képviselő-testület felé.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság szintén tárgyalta a Bökönyi Barota Mihály
Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére beérkezett pályázatot és Kostenszkyné Lévai
Erzsébetet javasolja a Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére a
Képviselő-testület felé! A vezetői pótlékát szintén 250 %-ra javasolja a Képviselő-testület felé.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2012. (VII.19.) önkormányzati
határozata
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Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére
kiírt pályázatának elbírálása
A Képviselő-testület
1) a Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola igazgatói
munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálását követően
Kostenszkyné Lévai Erzsébet (született: Hajdúböszörmény,
1955. szeptember 29. ; anyja neve: lakcím: 4029, Debrecen
Víztorony u. 19. 6/40) pályázatát fogadja el, és bízza meg az
iskola vezetésével 2012. augusztus 31. napjától, 2017.
augusztus 30. napjáig
2) illetményét a kjt. szerint, vezetői pótlékát pedig 250 %ban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, a szerződés
elkészítésére.
4. Napirendi pont:
KEOP-4.9.0/11 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva tárgyú felhívás keretén belül a „Bököny Barota Mihály Általános Iskola
épületenergetika korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó külső szakértők PR szakértő,
műszaki ellenőri szakértő és egy projekt menedzsment kiválasztása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A „Bököny Barota Mihály Általános Iskola épületenergetika korszerűsítése” című projekthez
kapcsolódó külső szakértők PR szakértő, műszaki ellenőri szakértő és projekt menedzsment
kiválasztása a Képviselő-testület feladata. Az említett feladatok ellátására szegedi, budapesti
pályázatok is érkeztek, viszont úgy gondolom, hogy egy ilyen nagy beruházásnál célszerűbb, ha
közelebbi, ismert, a környező településekről választunk szakembereket. Így, a napirendi pont
elhalasztását javasolom.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Szerintem is célszerűbb közelebbi külső szakértőket választanunk.
Gulyás József jegyző:
A három külső szakértő megválasztása nem esik közbeszerzés alá, csak egy hetet csúszna a döntés.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a napirendi pont
elnapolását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elnapolta a napirendi
pontot.
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5. Napirendi pont:
Egyebek
- Leader fészekprogram
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A leader programban épület felújításra nyertünk pályázatot, ennek összege 6.911.000 Ft, az ÁFA
értéke jelentené az Önkormányzat önerejét. 3 db ajánlatból 2 db árazott ajánlatot kaptunk a szolgálati
lakás felújítására:
 Két Ács Kft. Ajánlati ár: nettó 7.013.856 Ft + 1..893.741 Ft (27% ÁFA)
 Épp-Flex Kft. Ajánlati ár: nettó 7.354.476 Ft + 1.985.708 Ft (27% ÁFA)
Papp Csaba képviselő:
Az ÁFA-ra meg van a forrásunk?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Természetesen be van tervezve ez az összeg.
Marozsán Mihály képviselő:
A felújításra nem lehetne felkérni bökönyi vállalkozót?
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Egyáltalán van-e valakinek számlázási joga erre Bökönyben?
Taskó Miklós képviselő:
Bökönyiek közül egyedül Boros Tibor és Szoták Mihály jöhet számításba; bár úgy tudom, hogy Boros
Tibor szünetelteti a vállalkozói engedélyét.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Rendben, akkor az előbb említett bökönyi vállalkozóktól is kérünk árajánlatot; addig pedig a
napirendi pont elnapolását javasolom! Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze,
aki támogatja a napirendi pont elnapolását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elnapolta a napirendi
pontot.
- Ködöböcz Zoltán lemondása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ködöböcz Zoltán lemondott a Bököny Község Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről és kéri
ehhez a Képviselő-testület jóváhagyását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2012. (VII.19.) önkormányzati
határozata
Ködöböcz Zoltán lemondása a
Bököny Község Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről
A Képviselő-testület
elfogadja Ködöböcz Zoltán lemondását a Bököny
Község Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről.

- Tájékoztatás a Start Munkaprogramban vásárolt MTZ Traktorról és pótkocsiról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Start munkaprogramban egy MTZ 820-as traktort 14.689 Euró beszerzési áron és egy 3 tonnás
pótkocsit fogunk megvásárolni 1.500.000 Ft + ÁFA ellenében, hiszen 2012. július 31-i határidővel el
kell számolnunk. Csupán 221.000 Ft a sajáterő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2012. (VII.19.) önkormányzati
határozata
Polgármester tájékoztatója a Start Munkaprogramról
A Képviselő-testület
elfogadja a polgármester tájékoztatóját a Start
munkaprogramban vásárolt munkaeszközökről.
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Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.

Kmft.

PH.
Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

polgármester

jegyző

Marozsán Mihály

Taskó Miklós
Jegyzőkönyv-hitelesítők

12

