Bököny Község Képviselő-testülete
2012. október 11-i rendes üléséről
588-23/2012.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (121-128/2012., 14-15/2012. R.)

TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3) Döntés a közoktatási intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működésével kapcsolatos szándéknyilatkozatról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
Egészségügyi - , Oktatási - , Szociális - és Sport Bizottság
4) Bököny Község Önkormányzat 13/2009.(V.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
5)Egyebek

Gyalogné Lovas Irén sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 11. napján 16:00 órakor
megkezdett 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
Dr. Papp László
Ködöböcz Zoltán

jegyző
bizottsági tag
Barota Mihály ÁMK

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 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) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
2) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról.
3) Döntés a közoktatási intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működésével kapcsolatos szándéknyilatkozatról.
4) Bököny Község Önkormányzat 13/2009.(V.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5)Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2012. (X.11.) számú
határozata
Napirend elfogadása
A Képviselő testület

ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította
meg:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról.
2) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének módosításáról.
3) Döntés a közoktatási intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működésével
kapcsolatos szándéknyilatkozatról.
4) Bököny Község Önkormányzat 13/2009.(V.01.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5)Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
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 elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2012. (X.11.) számú
határozata
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
A Képviselő testület
Elfogadta a polgármester tájékoztatóját a lejárt
határidejű határozatokról.

2. Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A kapott támogatások, átcsoportosítások következtében a 5/2012. (II. 29.) számú költségvetési
rendeletben módosítani szükséges a megfelelő bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület 73/2012. (V.31.) számú határozatában döntött a Bökönyi Barota Mihály
Általános Iskola létrehozásáról, 2012. augusztus 31-i hatállyal. Az új intézmény költségvetési
főösszege 24.966 eFt, a Barota Mihály ÁMK költségvetése pedig ugyanezen összeggel csökkentésre
kerül.
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen kapott 8.060 eFt növeli a központosított
támogatások bevételi előirányzatát. Kiadási oldalon az ÁMK intézményfinanszírozását és a személyi
juttatásokat (2.452 eFt), a járulékokat (662 eFt) és a dologi kiadásokat (4.946eFt) emeli.
Iskolagyümölcs program keretében nyújtott támogatás növeli az ÁMK költségvetésében a működési
célú támogatásértékű bevételek és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatát 464 eFt összeggel.
A TÁMOP 1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja pályázat
keretében a Munkaügyi Központ 290 eFt. összegű támogatása növeli az ÁMK működési célú
támogatásérték bevételei, személyi juttatásai (262eFt) és járulékai (28eFt) előirányzatát.
Az Útravaló-macika Ösztöndíjprogram keretében kapott 168 eFt növeli az ÁMK működési célú
támogatásértékű bevételei előirányzatát, illetve a személyi juttatásokat (112eFt), és az ellátottak
pénzbeli juttatását (56eFt).
A KEOP 6.1.0 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző
kampányok keretében ÁMK részére kiutalt 4.013 eFt emeli a működési célú támogatásértékű bevélek
és a dologi kiadások előirányzatát.
Bököny községért kitüntető címen az ÁMK 75 eFt. támogatásban részesült. Az összeg növeli a
működési célú támogatásértékű bevételek és a működési célú pénzeszközátadások előirányzatát.
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa
erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot a Képviselő-testület felé! A
költségvetési rendelet módosítására tehát az iskola kiválása miatt van szükség.
Piskolczi Géza képviselő:
Ez mekkora kiadást jelet?
Taskó Miklós képviselő:
Nincs plusz kiadás.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs hozzászólás, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2012. (X.11.) számú
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.§
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
648.981 eFt-ban
- Költségvetési kiadását
728.592 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.
(6) A Költségvetési rendelet kiegészül e rendelet 6. mellékletével.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. Napirendi pont:
Döntés a közoktatási intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működésével kapcsolatos szándéknyilatkozatról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A tegnapi nap folyamán Jegyző úrral egy ezzel kapcsolatos tájékoztatón vettünk részt a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalban. Elmondták, hogy a 3000 fő alatti településeknek kötelező
átadni közoktatási intézményeiket az államnak, 3000 fő felett pedig lehet választani: a személyi
állományt mindenképpen átveszi az állam, viszont a működtetést meghagyhatja az önkormányzat, ha
van saját bevétele.
Piskolczi Géza képviselő:
Hogyan alakul az állami hozzájárulás?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Tudni kell azt is, hogy 2013-tól a gépjárműadó 60 %-át elviszi az állam, illetve az SZJA 8%-ból is el
fog venni és az oktatásra kapott normatívát pedig már egyáltalán nem kapnánk meg, mivel azt az
állam ezt az összeget a személyi bérek kifizetésére fogja átcsoportosítani. Tehát, meghathatja
magának az önkormányzat iskolát, viszont arra is kell gondolnunk, hogy miből tartanánk fenn
bevételek nélkül. Ha a Képviselő-testület most úgy dönt, hogy átadja az iskola működtetését az
államnak, az még nem jelent végleges döntést, hiszen novemberben ezt a határozatot még
visszavonhatjuk. Továbbá, így lehetőségünk nyílik kihasználni annak a lehetőségét, hogy a Magyar
Államkincstár Megyei Igazgatósága kiszámolja nekünk azt, hogy mennyibe kerülne az iskola
rezsiköltsége, a fizikai állományának és egyéb költségeinek fedezete. Mindenképp azt javasolom, hogy
adjuk át az iskola működtetését az államnak.
A napirendi pontot mindhárom bizottság tárgyalta, így megkérem a bizottság elnökeit, hogy
tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Polgármester asszony a bizottsági ülésen elmondta, hogy a tegnapi tájékoztatón beszélgetett Lipők
Sándorral, Kemecse polgármesterével és egyben országgyűlési képviselővel, aki elmondta, hogy a
6000 fős Kemecse is átadja az iskoláját az államnak, hiszen a bevételek csökkenésével képtelenség
lenne fenntartani. Úgy gondolom, hogy ha egy 6000 fős település átadja az iskoláját, akkor nekünk
sincs min gondolkodnunk.
Az Egészségügyi - , Oktatási - , Szociális - és Sport Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és
mindenképp javasolja az iskola átadását a Képviselő-testület felé.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az iskola állami kézbe történő
átadását!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást!

Piskolczi Géza képviselő:
Az iskolában a párhuzamos osztályok fel vannak töltve?
Ködöböcz Zoltán:
Igen, átlagosan 20 fő jön ki egy osztályra.
Gulyás József jegyző:
A tegnapi tájékoztatón dr. Vinnai Győző kormánymegbízott úr elmondta, hogy akár 8 fővel is
működhet már egy általános iskolai osztály.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs több hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
támogatja a közoktatási intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működésével kapcsolatos szándéknyilatkozat aláírását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2012.(X.11.) önkormányzati
határozata
Megállapodás a járási hivatal kialakításához
A Képviselő-testület
Megtárgyalta és jóváhagyta a járási hivatal kialakításához szükséges megállapodást a jegyzőkönyvhöz
csatolt melléklet alapján.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: megállapodásban szereplő időpont
Ködöböcz Zoltán elhagyta az üléstermet.

4. Napirendi pont:
Bököny Község Önkormányzat 13/2009.(V.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése
Gulyás József jegyző:
2012. június 28-án hirdették ki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt (Nvtv.),
valamint a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXXXIV. törvényt,
melyek rendelkezéseinek túlnyomó része 2012. június 30-án lépett hatályba.

Az Nvtv. 18. § (12) bekezdésének értelmében a helyi önkormányzatoknak 2012. október 31-ig felül
kell vizsgálniuk a vagyongazdálkodással kapcsolatos rendeletüket, a korlátozottan forgalomképes
nemzeti vagyonra vonatkozó új szabályozásnak megfelelően. A törvény nem ír elő kötelező jelleggel
rendeletalkotást.
A korábbi rendelet felülvizsgálatát a jelentős jogszabályváltozás indokolta, melyek alapján a rendelet
meglévő rendelkezéseit módosítani kell, vagy a már elfogadott és hatályban lévő rendeletet hatályon,
kívül helyezi, és alkalmazni a fenti jogszabályt az önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatban.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja Bököny Község
Önkormányzat 13/2009.(V.01.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezését!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
fogadta el:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2012. (X.11.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
13/2009. (V. 01.) önkormányzati rendelet.
2. § (1) Ez a rendelet 2012. október 11. napján 18 órakor lép hatályba, és hatályát veszti 2012.
október 12-én.

5. Napirendi pont:
Egyebek
- A járási hivatallal kapcsolatos megállapodás

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A járási hivatal felállítása miatt át kell adnunk két ügyintézőt, akik Nagykállóban fognak dolgozni
2013. január 1-jétől. A számítógépüket, bútorukat, telefonjaikat is ingyen át kell adnunk a Járási
Hivatal részére.
A Járási Hivatal 29 fős apparátussal fog működni, minden településnek át kellett adnia embereket –
egyedül Geszterédnek nem, mert ott középfokú végzettségű dolgozók vannak. Így, sajnos döntetünk
kellett, a két átadott ügyintézőnk: Tálasné Szabó Erzsébet és Pánya Istvánné. A dolgozókkal ezt már
közöltük.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Annyiból kényelmetlen lesz, hogy el kell utazniuk, viszont kormánytisztviselők lesznek, így feljebb
kerülnek a ranglétrán, amely nagyobb fizetéssel is jár.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Tudom, felvetődött az a kérdés, hogy mi lesz így a földügyekkel. A földügy az önkormányzatnak nem
kötelező feladata, mégis, Pánya Istvánné munkaidejének nagy részét az vette el. Megpróbáljuk majd
pályakezdővel ellátni ezt a feladatot.
Piskolczi Géza képviselő:
Pánya Istvánné felvállalta azt a feladatot, hogy a helyi mezőgazdasági vállalkozásokat, kistermelőket
segítette, most pedig a település ezen rétege segítség nélkül marad. Sok kistermelő vissza fog vonulni,
mert nem lesz, aki megcsinálja a papírjaikat.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Mint elmondtam, az Önkormányzat biztosítani fogja azt, hogy ez a munka továbbra is menjen. Senki
sem pótolhatatlan.
Ha nincs több hozzászólás, akkor kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a járási hivatallal kapcsolatos megállapodásról szóló tájékoztatót!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
fogadta el:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2012. (X.11.) önkormányzati
határozata
A Képviselő-testület
elfogadta a járási hivatallal kapcsolatos megállapodásról szóló tájékoztatót.

- Egészségügyi komplexum - pályázat
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Van egy pályázat az egészségügyi komplexumra, amelyet társasházzá nyilvánítottunk. Azokra az
ingatlanrészekre, amelyek az önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében állnak és ott

egészségügyi alapellátás történik, illetve működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel
rendelkeznek, beadhatunk egy 100%-ban támogatott pályázatot. A pályázat keretében nyílászárók
cseréje, fűtéskorszerűsítés, akadálymentesítés és eszközbeszerzés is megvalósítható. 10-60 millió Ft-ig
lehet pályázni, december 31-ig lehet benyújtani a pályázatot.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a pályázat benyújtását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
fogadta el:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2012. (X.11.) önkormányzati
határozata
A Képviselő-testület
Támogatja az egészségügyi komplexum felújítására
történő pályázat benyújtását. Továbbá, felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására és aláírására.
- Törő István kérelme
Gulyás József jegyző:
Korábban arról döntött a Képviselő-testület, hogy 2011. december 31-ig el kell szállíttatni a
közterületen lévő fabódékat. Törő István beadott egy kérelmet, melyben leírja, hogy ebben az évben
már nem is forgalmazott semmit ebben, az áramot és a vizet is kiköttette, de valamilyen oknál fogva
ott maradt egy kábel. Azt kéri, hogy erre az évre ne kelljen bérleti díjat fizetnie.
Piskolczi Géza képviselő:
Ha a másik boltot meg tudta építetni, akkor ezt miért nem tudta lebontani?
Dr. Papp László bizottsági tag:
Úgy gondolom, hogy itt most nem a bérleti díjon van a hangsúly, hanem azon, hogy kapott egy
határidőt, amelyen belül le kellett volna bontania az épületet. Ezt nem tette meg. Fel kell szólítani,
hogy bontsa le az épületet, különben az Önkormányzat fogja és ráterheli az azzal járó költségeket.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a hozzászólásokat! Kérem a Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elutasítja
Törő István kérelmét!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
fogadta el:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
125/2012. (X.11.) önkormányzati
határozata

Törő István kérelme
A Képviselő-testület
elutasítja Törő István kérelmét és felszólítja a Bököny
közterületén álló árusítóhelyének lebontására.

- Radócz János kérelme
Gulyás József jegyző:
Radócz János kérelmében leírja, hogy a szolgálati lakás fürdőszobájában megcsináltatja a redőnyt és a
burkolást, viszont arra kéri a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá, hogy ennek az összege a
bérleti díjból kerüljön levonásra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
fogadta el:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2012. (X.11.) önkormányzati
határozata
Radócz János kérelme
A Képviselő-testület
elfogadja Radócz János kérelmét és hozzájárul ahhoz,
hogy a Bököny, József A. u. 2/a hrsz. alatti szolgálati
lakás felújításának költsége levonásra kerüljön a bérleti
díjból.
- ifj. Pelles János kérelme
Gulyás József jegyző:
Ifj. Pelles János kérelmében az egészségház előterének fűtési díjának elmaradása miatti fizetési
felszólításra reagál. Kérelmében arra Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2070 Ft/hónap díjat
átgondolni szíveskedjen. A lakásuk 78 m², mely után 10.478 Ft/hónap fűtésdíjat fizet, a csekkeket is
mellékelte. Arra kéri a Képviselő-testület válaszát, hogy a néhány négyzetméteres előtér fűtése, állítása szerint csak neki – miért kerül 2070 Ft-ba 12 hónapon keresztül.
Nem csak ifj. Pelles János fizet 2070 Ft/hónap fűtésdíjat a közös használati helyiségért, hanem
minden ott lakó. Ifj. Pelles János külön fűtési rendszert alakított ki, míg a többi lakó nem, így nekik a
2070 Ft/hónap díj már alapból be van építve. Az alapító okiratban is szerepel a közös költség, így
olvashatták, amikor megvásárolták az ingatlant.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
fogadta el:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2012. (X.11.) önkormányzati
határozata
ifj. Pelles János kérelme
A Képviselő-testület
Megtárgyalta ifj. Pelles János kérelmét és felkéri a
jegyzőt az ügyben való eljárásra.

- Szennyvízberuházás – polgármester és jegyző felhatalmazása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Holnap a szennyvízberuházással kapcsolatban a Szabolcs Takarékszövetkezetben kell aláírnunk egy
szerződést a saját erő meglétéhez, amely az LTP megtakarításokból jönne össze. Kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel engem és Jegyző urat a szerződés aláírására!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
fogadta el:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2012. (X.11.) önkormányzati
határozata
Polgármester és jegyző felhatalmazása
szennyvízberuházással kapcsolatos szerződés aláírására
A Képviselő-testület
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az
Újfehértó-Bököny Víziközmű Társulás szennyvízberuházásával kapcsolatos szerződés aláírására.

Piskolczi Géza képviselő:
Dr. Horváth József alpolgármester urat szeretném megkérdezni, hogy mi is történt pontosan azon az
estén, amikor az atrocitás történt. Nagyon sok rémhír terjed a faluban.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Annyira emlékszem, hogy elindultam lefelé, attól kezdve minden kiesett. A rövid távú memóriám
sérült az ütéstől.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Piskolczi képviselő úr, kérem, hogy ezeket a kérdéseket a Képviselő-testületi ülésen kívül tegye fel az
Alpolgármester úrnak, mert nem ide tartozik. Ráadásul, személyiségi jogokat sért.
Dr. Papp László bizottsági tag:
Azt gondolom, hogy meg van mindennek a normális módja és menete, és nem gondolom, hogy egy
alpolgármesternek még ezt kellene kapni egy nyilvános képviselő-testületi ülésen – hogyha csak
burkolt célzásokat is tesz Piskolczi képviselő úr. Ha kíváncsi a történetre, akkor a Képviselő-testületi
ülésen kívül megkérdezheti.
Piskolczi Géza képviselő:
Miért ne kérdezhetném a Képviselő-testület előtt?
Dr. Papp László bizottsági tag:
Azért, mert ez nem az önkormányzatot érintő kérdés.

Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.
Kmft.

Marozsán Mihály

Taskó Miklós
Jegyzőkönyv-hitelesítők

