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a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
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TÁRGYSOROZAT

1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek Otthona 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: intézményvezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4) Barota Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása,
elfogadása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: intézményvezető
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság
5) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
megtárgyalása, elfogadása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: intézményvezető
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság
6) Egyebek

Gyalogné Lovas Irén sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 30. napján 16:00 órakor
megkezdett rendkívüli 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
Csonka Tamás Pálné

jegyző
bizottsági tag
Bentlakásos Idősek Otthona vezető

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 Dr. Horváth József és Dr. Komoróczy Péter 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) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
3) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek Otthona 2012. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről.
4) Barota Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása, elfogadása
5) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi átfogó értékelésének
módosítása
6) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ megbízott vezető munkakör betöltésére kiírt
pályázatának elbírálása
7) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
megtárgyalása, elfogadása
8) Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2012. (VIII.30.) számú
határozata
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Döntés a napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította
meg:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról.
2) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
3) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos
Idősek Otthona 2012. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről.
4) Barota Mihály Általános Iskola Szervezeti és
Működési Szabályzatának megtárgyalása, elfogadása
5) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2011. évi átfogó értékelésének módosítása
6) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ
megbízott vezető munkakör betöltésére kiírt
pályázatának elbírálása
7) Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása,
elfogadása
8) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1.Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Július 21-én Vilmánszki Enikő és Attila házasságkötésnél közreműködtem, mint anyakönyvvezető.
Július 25-én a roma nemzetiségi önkormányzat és az önkormányzat közösen összefogva 2 kisbusszal
halmozott hátrányos helyzetű gyermekeket vittünk a Hajdúböszörményi strandra.
Ugyanezen a napon a gyermekjóléti szolgálat munkatársa Taskó Miklósné szintén 2 kisbusszal vitt
hátrányos helyzetű gyermekeket a Nagykállói strandra. Nagyon jól érezték magukat a gyermekek.
Ezen a napon délután 14-kor Nagy Zoltán Nagy Julianna, ifj. Nagy Zoltán és Tárcza Orsolya tett
előttem állampolgársági esküt.
Július 26-án a Katasztrófa védelemtől Szórádi Miklós Úr megvizsgálta a község bel- és
külterületén a vízelvezetőket.
Július 27-én a nyugdíjas klub tagjaival voltunk a Kállósemjéni szépkorúak találkozóján. Nagyon
színvonalas rendezvény volt. Ugyanezen a napon nyújtottuk be a TÁMOP 6.1.2. Egészségre
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nevelő és szemléletformáló életmód programok pályázatot. Ha nyer a pályázat 10.000.000 Ft
összegben egészségre ösztönző és nevelő programok, eszközök, és egy kisebb beruházás
valósulna meg belőle.
Július 28-án az Újfehértói hagyományápolás a mesterségek és ízek világában elnevezésű
rendezvényen vettem részt. Nagyon színvonalas és tartalmas nap volt.
Július 30-án a szociális földprogram elszámolását készítettem el.
Július 31-én a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel szemléztük meg az iskola beruházást.
Augusztus 4-én a Geszterédi falunapon tettük tiszteletünket Jegyző Úrral és a nyugdíjas klub vegyes
karával.
Augusztus 6-án véradást szervezett a Vöröskereszt. Kb. 40 fő véradó volt. A nagy meleg ellenére ez
elfogadható létszám. Ettől a naptól két hétig igazgatási szünet volt a hivatalban. Úgy gondolom, hogy
a lakosság kezdi megszokni, hogy ilyen szünet is van. A kollégák amikor szükség volt bejöttek és
intézték a dolgokat. Pl. bérszámfejtés, utalás, jelentések, ezek nem maradtak el. A posta átvételére és
egyéb ügyek intézése miatt szinte minden nap bent voltam.
Augusztus 7-én a 2013. évre tervezett Startmunka program pályázatát nyújtottuk be a Munkaügyi
Központ Nagykállói Kirendeltségéhez. El kell, hogy mondjam, hogy most 5 projektre pályázunk.
Augusztus 8-án benyújtottuk a TÁMOP 3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés pályázatot 41.649.805 Ft
összegben. Ugyanezen a napon nyugdíjasokkal a hajdúböszörményi strandon voltam.
Augusztus 15-én a kivitelező és a műszaki ellenőrrel közösen egyeztettünk az iskola beruházással
kapcsolatosan. Ezen a napon 9 óra 30 perckor munkaügyi ellenőrzés volt a hosszú távú program
közmunkásainak munkaszerződésének, jelenléti ívének, munkaköri leírásának valamint a napi
munkájuk adminisztrálásának szabályosságát vizsgálták. S személyesen is megtekintette az ellenőr a
dolgozókat a munka helyszínén. Mindent rendben talált. 12 óra 30 perckor pedig a kormányhivatal
részéről jöttek ellenőrizni az önkormányzat gépesítettségét. Ez a járási hivatalok felállásának az
előkészítése céljából történt. Ugyanezen a napon mélyszegénységes pályázatban résztvevő családok a
családsegítő udvarán lecsófőzésre invitáltak meg. Azt látom, hogy nagyon tetszik a programba bevont
családoknak ez a projekt.
Augusztus 16-án a Széchenyi Irodától voltak tájékoztatást kérni, hogy milyen pályázatokat adtunk be,
vagy kívánunk beadni. Hol tartanak ezek a pályázatok. Tudni kell róluk, hogy ők koordináló, segítő
szándékkal jöttek létre. S a munkánkat akarják segíteni.
Augusztus 17-én a Bentlakásos Idősek Otthona kenyéráldási ünnepségén vettem részt.
Augusztus 20-án Jegyző Úrral képviseltük az önkormányzatot a kenyéráldási ünnepségen.
Augusztus 22-én Dudás Jánosnét (szül.: Kondor Erzsébet) Bököny, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti
lakost köszöntöttük Jegyző Úrral 90. éves születésnapja alkalmából.
Augusztus 23-án a mélyszegénységes pályázat nyitó konferenciája volt. A projektben résztvevő
családok közül szinte mindenki jelen volt. Megnyitottam a konferenciát, Dósa Valéria projektvezető
bemutatta a programot, s azt követte egy kis reprezentáció. Ugyanezen a napon a Nyírségvíz Zrt.
rendkívüli ülésén vettem részt. Itt a vezérigazgató úr tartott egy rövid tájékoztatást azzal
kapcsolatban, hogy az elmúlt hónapokban hogyan alakult a fogyasztási egység változása a cégnél. S
kérte, hogy alaposan gondoljuk át, ha szolgáltatót kívánunk váltani. A mi esetünkben ez nem
valószínű hogy bekövetkezik, mivel a szennyvízberuházáshoz ők adják a saját erő egyharmadát.
Augusztus 25-én Jegyző Úrral a Kállósemjéni falunapon, majd a Birisi Tócsni fesztiválon tettük
tiszteletünket.
Augusztus 28-án a munkaügyi központ tájékoztatott, hogy pályakezdő munkanélkülieket lehet kérni
100%-os támogatással. Ez a mai napra konkretizálódott 3 főt tudunk felvenni.
A holnapi nappal befejeződik a Start munkaprogram keretében foglalkoztatott 31 fő munkaviszonya.
Ezzel a külterületi utak karbantartása projekt ez évben lezárul. A következő évben mindenképpen
folytatni kívánjuk.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2012. (VIII.30.)
határozata
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
A Képviselő-testület
Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a lejárt
határidejű határozatokról.

2. Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Fekete Beáta pénzügyi előadó:
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény alapján a polgármester a helyi önkormányzat
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.
A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok
és a költségvetési egyenleg alakulását.
Bököny Község Önkormányzata a 2012. évi költségvetését az 5/2012.(II.29.) rendelettel fogadta el:
 556.661 eFt kiadással,
 520.268 eFt bevétellel,
 34.393 eFt működési hiánnyal.
Az eredeti költségvetésben – tekintve a rendelkezésre álló pénzügyi források szűkösségét – a tavalyi
eredeti előirányzatra vetítve 9%-os támogatási előirányzat csökkentéssel számoltunk.
Az I. félévet elsődlegesen, a pályázati lehetőségek lehető legteljesebb igénybevételére történő
előkészítő és végrehajtó munkával lehet jellemezni. Az önkormányzati alapvető feladatellátás, a
működőképesség biztosított volt. Az ÖNHIKI támogatási keretből 5.687 eFt összegű támogatást
kaptunk. Az összeg 2012. június 25. napján érkezett a számlánkra.
Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak
szerint meghatározott támogatásokban részesül a település lakosságszáma és az ellátotti létszám
alapján.
Önkormányzatunk költségvetési gazdálkodását 2012. I. félévben az alábbi főbb vonások jellemezték:
I. Bevételi források és azok teljesítése:
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Az Önkormányzat 2012. I. félévben 368.625 eFt bevételt realizált, mely a módosított előirányzathoz
viszonyítva 51,5%-ra teljesült. Az összes bevétel 12,1%-át a felhalmozási és tőkejellegű bevételek,
92,3%-át a működési célú bevételek alkották.
Bevételi forrásunkat túlsúlyban az állami normatívák valamint a sajátos működési bevételek képezték:
-

Működési bevétel címen 4.793 eFt folyt be, ami 36,9%-os teljesítésnek felel meg. E

-

bevételek az alaptevékenységgel összefüggő bevételekből (intézményi ellátási díjak, bérleti
díjak, igazgatási szolgáltatások bevétele, kamatbevételek, áfa bevételek stb.), illetve
kártérítésekből tevődik össze.
Sajátos működési bevételek teljesítése 75.530 eFt, ami 52,7 %-nak felel meg. E bevételek
között jelenik meg a helyi adó bevétel, melyből 9.111 eFt folyt be számlánkra (pótlékokkal és
bírságokkal együtt).
Az adóbevételek adónemenkénti részletezése a következő (E Ft-ban):
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Pótlék, bírság
Gépjárműadó

Tervezett bevétel
7.400
8.900
900
7.450

Teljesítés
2.950
6.160
340
4.408

Az I. félévi teljesítést jelentősen meghatározó tényezők:
- az alakuló, megszűnő illetve felszámolás alá került vállalkozások száma,
- az adózók egy része az egész évi adót megfizeti,
- a késedelmi pótlék és bírság tartozás önkéntes megfizetése nem jellemző,
- az iparűzési adó túlfizetés visszaigénylések.
Az adóbevétel növelése érdekében hátralékos lista készül a határidőben nem teljesített
adótartozásokra vonatkozóan, amelyre a szükséges intézkedést haladéktalanul megtesszük.
Az átengedett személyi jövedelemadóból 61.525 eFt (52,3%) bevételünk származott.
-

Az önkormányzat költségvetési támogatása 161.352 eFt volt a beszámolási időszakban.
Ezen belül:
 Központosított támogatást az alábbi címeken kapott az önkormányzat:
 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 263 eFt
 Nyári szociális gyermekétkeztetés: 10.216 eFt
 2011. évi kompenzáció: 264 eFt
 2012. évi bérkompenzáció: 4.005 eFt
 Önhiki támogatás: 5.687
 Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb juttatás:
 Szociális segély: 5.153 eFt
 Időskorúak járadéka: 1.072eFt
 Ápolási díj: 3.756 eFt
 Normatív lakásfenntartási támogatás: 11.078 eFt
 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 30.535 eFt.
 Óvodáztatási támogatás: 280 eFt
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-

Támogatásértékű működési bevétel, működési célú pénzeszköz átvétel címén 56.861
eFt teljesült 2012. I. félévben.
 Az egészségügy működéséhez az OEP-től átvett pénzeszköz 3.099 eFt.
 Munkaügyi központ közfoglalkoztatás támogatása 34.583 eFt.
 Iskolatej támogatás 1.463 eFt.
 Mezőőri támogatás: 150 eFt
 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 809 eFt
 Útravaló- Macika ösztöndíjprogram: 105 eFt.
 Iskolagyümölcs program: 232 eFt

-

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összege 44.690 eFt.
Jelentősebb tételek:
 Falumegújítás és –fejlesztés: 14.040 eFt.
 TÁMOP-5.1.3. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért: 450
eFt.

II. Kiadások alakulása:
Az Önkormányzat kiadása 2012. I. félévben 288.506 eFt, mely a módosított előirányzathoz
viszonyítva 40,3%-ra teljesült. Az összes kiadás 86,5%-a működési kiadás, a fejlesztési kiadások
13,5%-ot tettek ki.
-

Személyi juttatások és járulékai teljesítése 52,9% volt. Az összes kiadás 45,8 %-át ezen
kiadások tették ki, ami a közalkalmazottak, a köztisztviselők, a munka törvénykönyve hatálya
alá tartozók személyi juttatásán kívül tartalmazza a közfoglalkoztatottak, illetve az állományba
nem tartozók (képviselők tiszteletdíja, megbízási díjak) juttatását is. Továbbá a felmentett
munkavállalók felmentési illetményének és végkielégítésének kifizetését, illetve a jubileumi
jutalmakat.
A személyi juttatások járulékai között a törvényben megfogalmazottak alapján került
kifizetésre a szociális hozzájárulási adó (27%).

-

A dologi kiadások 41,1%-ban teljesültek, ami az összes kiadás 22,4%-os részarányát képezi.
Ennél a kiadási nemnél a közüzemi díjakra, élelmiszerre, üzemeltetési, karbantartási
kiadásokra fordított összeg volt a meghatározó.

-

Társadalom és szociálpolitikai juttatások 35,4%-ra teljesültek. Ezen jogcímek között
szerepelnek az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, amelyre kifizetett összeg
47.840 eFt.
Önkormányzat által folyósított ellátások (eFt-ban):
Rendszeres szociális segély
Rendszeres szociális segély- egészségkár.
Foglalkoztatást helyettesítő juttatás

Tervezett
előirányzat
5.244
5.724
73.872

Teljesítés
2.023
1.574
22.442
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Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás
Normatív ápolási díj
Méltányossági ápolási díj
Átmeneti segély
Óvodáztatási támogatás
Köztemetés
Iskolatej
Közgyógyellátás
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.
-

-

-

2.196
21.240
9.418
270
1.000
1.350
20
350
930

708
7.056
1.981
212
212
280
263
20
93
809

A működési célú támogatásértékű kiadások önkormányzati szintű teljesítése 5eFt. mely a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat számlanyitásához szükséges támogatást tartalmazza. Itt
került tervezésre a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Bökönyi
Intézményegységéhez szükséges 4.377 eFt hozzájárulás, illetve az Újfehértó-Bököny
Viziközmű Beruházási Társulás 2.700 eFt összegű működési hozzájárulása, melyek átutalására
az első félévben még nem került sor.
A működési célú pénzeszközátadások 53,3%-ra teljesültek, melyben a célfeladatok között
megtervezett támogatások szerepelnek (SE, Nonprofit KFT, DSE, KVÖ, ÖTE, Rendőrség
támogatása)

Felhalmozási kiadások
 Beruházási kiadások 33.367 eFt.
 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 450 eFt.
A 2012. I. félévi felhalmozási kiadások jogcímenkénti részletezését a 3.-4. melléklet
tartalmazza.

2012. I. félévi gazdálkodásunkat 123 fővel tudtuk megvalósítani, melyből 1 fő választott
tisztségviselő, 10 fő köztisztviselő, 58 fő közalkalmazott, 54 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó
munkavállaló.
III. Értékpapír-és hitelműveletek alakulása, hitel-állomány változása
A 2012. évi költségvetésben 34.393 eFt hitelfelvétel került tervezésre a forráshiány fedezésére, mely
az Önhiki támogatással 28.706 eFt-ra csökkent.
IV. Vagyon alakulása:
Az Önkormányzat mérleg főösszege 2011. évi záróállománya 939.213 eFt. 2012. I. félév végén
1.001.605 Ft. A növekedés nagyrészt a forgóeszközök állományában bekövetkezett változás
eredménye.
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A befektetett eszközök értékének változását elsősorban az elszámolt értékcsökkenés,
valamint a 2012. félévi beszerzések, felújítások illetve selejtezések okozzák. A befektetett
eszközök értéke 2011. december 31-ről 2012. június 30-ra 877.005 eFt-ról 892.298 eFt-ra
növekedett.
A forgóeszközök 2012. félévi állománya 109.307 e Ft, ami 47.099 e Ft-al magasabb a 2011. évi záró
értékhez képest, amely nagyrészt a követelések, illetve az aktív pénzügyi elszámolások állományában
bekövetkezett változásnak köszönhető.
A követelések állományának alakulása:
- adósokkal szembeni követelés: 22.580 eFt.
- követelés áruszállításból és szolgáltatásból: 1.086 eFt.
- egyéb követelések (jogtalanul felvett segélyek) összege: 1.042 eFt
A pénzeszközök összegében a 2011. december 31-hez képest 28.764 eFt összegű növekedés
tapasztalható.
A kötelezettségek 8.458 eFt összegű állománya ez előző évhez képest jelentős csökkenést mutat,
mely 3.138 e Ft szállítói tartozásból, 4.780 eFt adó túlfizetés miatt kötelezettségből, valamint
540 e Ft egyéb passzív pénzügyi elszámolásokból tevődik össze.
Összességében megállapítható, hogy a mérleg főösszeg, azaz az önkormányzat vagyonának
összértéke 939.213 eFt-ról 1.001.605 eFt-ra, 62.392 eFt-al növekedett 2012. I. félév folyamán.
Gazdálkodásunkat a nehézségek ellenére is az intézmények, valamint a kötelező és a nem kötelező
feladatok elfogadható működése jellemezte, amely az évközbeni takarékossági intézkedésekkel együtt
tudta csak biztosítani az elért színvonal részbeni megtartását.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót a
bizottság elnökének!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot a Képviselő-testület
felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2012. (VIII.30.)
határozata
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a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
A Képviselő-testület
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi
teljesítésről szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-11.
számú mellékletek alapján elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Fekete Beáta elhagyja az üléstermet.
3. Napirendi pont:
Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek Otthona 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Csonka Tamás Pálné Bentlakásos Idősek Otthona vezető:
A Társulás az önkormányzatok megállapodása alapján 2007. évben átvette több önkormányzat
szociális ellátásának feladatait, köztük a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Szolgáltató
Bökönyi Intézményegységét is. A feladatellátás során 2012 I. félévben a bevételek 101,14 %-ra, a
kiadások 99,97 %-ra teljesültek. Az intézmény szabályozottsága és a folyamatos működése biztosított
volt feladatelmaradás nem történt. A társulás igénybe vette az állami normatívákat és a kiegészítő
normatívákat is, mely a pénzügyi forrást biztosította a feladatellátások területén.
A bevételek teljesülése 45,54 %. A bevételek között az állami normatívák és a kiegészítő normatívák
alapján fizetett intézményfinanszírozás a bevétel 58,8 % át képviseli. A kiegészítő és alapnormatívák a
következőképpen alakultak:
 A Társulás a Bökönyi Intézményegységre 38.798 e Ft alapnormatívát, 12.530 e Ft kiegészítő
normatívát igényelhetett a 2012. évre.
 A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 41.000.- Ft-ot kapott. A teljes összeg
időarányos része intézményfinanszírozás jogcímen jóváírásra került
 A normatívák igénylésében és elszámolásában az intézmény felelős vezetői szolgáltatták az
adatokat, mert az alapdokumentumok az intézményben megtalálhatók.
 A Működési bevételek között a feladatellátáshoz kapcsolódó térítési díjak jelennek meg 41,2
%-ban. 17.983.- e Ft térítési díj bevétel teljesült 2012 I. félévben, melyből az idősek
bentlakásos otthona szakfeladaton 14.650.- E Ft, a szociális étkezés szakfeladaton 1.964.- e
Ft-ot teljesített. A munkahelyi vendéglátás, vendég étkezés térítési díjaiból 667.- e Ft
keletkezett.
A kiadások teljesülése 47,82 %.
 A kiadások között az alapfeladat ellátását biztosító munkavállalók részére kifizetett bérek
jelentik a legnagyobb kiadási tételt, mely az intézmény költségvetésének 44%-át teszik ki, a
hozzá kapcsolódó járulékokkal 56 %.
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A dologi kiadások között az épület fenntartási költségei képviselik a nagyobb részt, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó étkeztetés és gondozás költségei jelennek meg 42 %-ban.
Az élelmiszer-beszerzés 6.413.- E Ft-tal a kiadási tételek legnagyobb részét adja, melyet az
épületfenntartás rezsiköltségei követnek (gáz, víz, villany, karbantartás) 6.356.-e Ft kiadási
összeggel.
Az egyéb folyó kiadások között a 2012.1. félévben befizetett - 2011. évre vonatkozó rehabilitációs hozzájárulás a legjelentősebb tétel 524.- e Ft összeggel.

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 megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot a Képviselő-testület
felé! A tavalyi évi beszámolóhoz képest egy sokkal átláthatóbb és
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2012. (VIII.30.)
határozata
Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek Otthona
2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
A Képviselő-testület
Elfogadja a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek
Otthona 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztatót.

Csonka Tamás Pálné elhagyta az üléstermet.

4. Napirendi pont:
Barota Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása,
elfogadása.
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Barota Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát az Egészségügyi-, Oktatási-,
Szociális- és Sport Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa erről a
Képviselő-testületet!
Dr. Komoróczy Péter:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság megtárgyalta a Barota Mihály Általános
Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Barota Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2012. (VIII.30.)
határozata
A Barota Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának
megtárgyalása, elfogadása.
A Képviselő-testület
megtárgyalta és elfogadja a Barota Mihály Általános Iskola
Szervezeti és Működési Szabályzatát.

5. Napirendi pont:
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi átfogó
értékelésének módosítása.
Gulyás József jegyző:
Minden évben el kell készítenünk az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2011. évi átfogó értékelését; amelyet május 31-ig kellett elfogadni. A 2011. évi értékelést néhány
pontban kiegészíteni szükséges:
 rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény szabályai,
 védelembe vételi eljárás szabályai,
 0-3 éves gyermek napközbeni ellátása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2011. évi átfogó értékelésének módosításának tudomásul vételére!
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza meg
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2012. (VIII. 30.)
önkormányzati
határozata
a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
megbízott vezető munkakör betöltésére kiírt pályázatának elbírálása
A Képviselő-testület
elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi átfogó
értékelésének módosítását, melyet jelen határozat 1. sz.
melléklete tartalmaz.

6. Napirendi pont:
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ megbízott vezető munkakör betöltésére kiírt
pályázatának elbírálása
Gulyás József jegyző:
A Képviselő-testület döntése értelmében a Barota Mihály Általános Művelődési Központból
kiemeltük az Általános Iskolát. A Művelődési Központ intézményvezető munkakörére pályázatot kell
majd kiírnunk. Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság tárgyalta a napirendi pontot
és Kostenszkyné Lévai Erzsébet megbízását javasolja a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
vezetésével 2012. augusztus 31. hatállyal legfeljebb 1 évig vagy a pályázati eljárás lefolytatásáig. A
vezetői pótlékát pedig a megbízás idejére 250%-ban állapítaná meg.
Kostenszkyné Lévai Erzsébet zárt ülést kíván-e a napirendi ponttal kapcsolatban?
Kostenszkyné Lévai Erzsébet bizottsági tag:
Nem kérek, köszönöm! Köszönöm a Képviselő-testület bizalmát! Annyi kérésem lenne a Képviselőtestület felé, hogy az óvodába egy koordinátort kérnék, aki a segítségemre lenne.
Piskolczi Géza képviselő:
A mostani vezető, Pelles Brigitta nem lenne jó a koordinátori szerepre?
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Én is támogatom, de felmerült, hogy a dolgozók körében nem mindenki értene egyet ezzel a
döntéssel.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Mint ahogy a bizottsági ülésen is elmondtam, minden további nélkül maradhatna Pelles Brigitta,
viszont én, mint polgármester úgy gondolom, hogy a közvetlen kapcsolat nincs meg az óvoda
vezetője és a polgármester között. Többször jeleztem Pelles Brigitta felé, hogy nem látom az óvoda
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életét. Kostenszkyné Lévai Erzsébettel nagyon jó a kapcsolatunk, mindenről tájékoztat, és mindenbe
betekinthetek. Így, egy olyan vezetőt szeretnék az óvoda vezetésére, akivel napi kapcsolatban
lehetnék és tudnám, hogy mi történik az óvodában.
Kostenszkyné Lévai Erzsébet bizottsági tag:
Polgármester asszonyban tisztelem, hogy a megválasztása után nem azzal kezdte a munkáját, hogy
elbocsátotta volna vezetőket. Meg tudom erősíteni, hogy az elmúlt két évben egyáltalán nem történt
bántódása Pelles Brigittának. Ha az óvodai testület Pelles Brigittát választja meg koordinátornak,
biztos vagy benne, hogy polgármester asszony elfogadja és nem lesz ellene kifogása.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Én is úgy gondolom, hogy mindenkinek törekedni kellene arra, hogy a vezetővel normális
kapcsolatot tartson fenn.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Bármilyen rendezvény van – legyen az iskolában vagy az Idősek Otthonában -, mindenhová
elmegyek. Az óvodába nagyon ritkán hívnak meg. Szakmailag sem vagyok megelégedve az óvoda
vezetőjével: ha én, mint polgármester mindent megteszek, hogy a lehető legtöbb támogatást hozzam
Bökönybe, akkor elvárom, hogy egy intézményvezető is az intézményének próbáljon meg minél több
támogatást szerezni. Tehát, nem a személye miatt van kifogásom.
Ha nincs több hozzászólás, kérem a Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja
Kostenszkyné Lévai Erzsébet megbízását a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
vezetésével 2012. augusztus 31. hatállyal legfeljebb 1 évig vagy a pályázati eljárás lefolytatásáig!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza meg
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2012. (VIII.30.)
önkormányzati
határozata
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ
megbízott vezető munkakör betöltésére kiírt pályázatának elbírálása
A Képviselő-testület
1) megbízza Kostenszkyné Lévai Erzsébetet (született:
Hajdúböszörmény, 1955. szeptember 29.; lakcím: 4029,
Debrecen Víztorony u. 19. 6/40) a Barota Mihály Általános
Művelődési Központ vezetésével 2012. augusztus 31.
hatállyal legfeljebb 1 évig vagy a pályázati eljárás
lefolytatásáig.
2) vezetői pótlékát, a vezetői megbízás idejére 250 %-ban
állapítja meg.
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3) Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, a szerződés
elkészítésére.

7. Napirendi pont:
Barota Mihály Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
megtárgyalása, elfogadása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az
Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Dr. Komoróczy Péter:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság megtárgyalta a Barota Mihály Általános
Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, és elfogadásra javasolja a Képviselőtestület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Barota Mihály Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2012. (VIII.30.)
határozata
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
megtárgyalása, elfogadása.
A Képviselő-testület
megtárgyalta és elfogadja a Barota Mihály Általános
Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát.

8. Napirendi pont:
Egyebek
- Bököny Község Polgármesteri Hivatalának fűtéskorszerűsítése
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítését tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, átadom a szót a bizottság
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elnökének!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot: a Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére 3
árajánlat érkezett, melyek közül a legkedvezőbbet, a Maxigáz 2000 Bt. árajánlatának elfogadását
javasoljuk a Képviselő-testület felé, nettó 6.658.475 Ft + ÁFA ellenében!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Ha nincs hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a Maxigáz 2000 Bt. árajánlatát Bököny Község Polgármesteri
Hivatalának fűtéskorszerűsítésére.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2012. (VIII.30.)
határozata
Bököny Község Polgármesteri Hivatalának fűtéskorszerűsítése
A Képviselő-testület
Bököny Község Polgármesteri Hivatalának fűtéskorszerűsítésére a Maxigáz 2000 Bt. árajánlatát fogadja el nettó
6.658.475 Ft + ÁFA ellenében.
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Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.

Kmft.

PH.
Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

polgármester

jegyző

Dr. Horváth József

Dr. Komoróczy Péter
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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