Bököny Község Képviselő-testülete
2012. november 29-i rendes üléséről
588-25/2012.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (143-152/2012., 16-17/2012. R.)

TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
3) A Nyírségvíz Zrt-vel kötendő ivóvíz közművek vagyonkezelési szerződés megtárgyalásáról és elfogadásáról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
4) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által küldött törvényességi felhívás
megtárgyalása, elfogadása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális - és Sport Bizottság
5) A 2013. évi Költségvetési Koncepció megtárgyalása, elfogadása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság,
6) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának harmadik félévi teljesítéséről.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság,
7) A Bökönyi Víziközmű Társulatba történő belépési szándéknyilatkozatról.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság

8) A Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány Kuratórium elnökének
megválasztásáról. /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
9) Bököny Község Önkormányzatának véleménye az iskolák felvételi körzethatáráról, szóló
tájékoztatójáról.
/szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
10) Egyebek

Gyalogné Lovas Irén
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 29. 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
Csonka Tamás Pálné

jegyző
bizottsági tag
Bentlakásos Idősek Otthona vezetője

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 Taskó Miklós és Marozsán Mihály képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
2) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
3) A Nyírségvíz Zrt-vel kötendő ivóvíz közművek vagyonkezelési szerződés megtárgyalásáról és
elfogadásáról.
4) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által küldött törvényességi felhívás
megtárgyalása, elfogadása.
5) A 2013. évi Költségvetési Koncepció megtárgyalása, elfogadása.
6) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának harmadik félévi teljesítéséről.
7) A Bökönyi Víziközmű Társulatba történő belépési szándéknyilatkozatról.
8) A Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány Kuratórium elnökének megválasztásáról.
9) Bököny Község Önkormányzatának véleménye az iskolák felvételi körzethatáráról, szóló
tájékoztatójáról.
10) Egyebek
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2012. (XI.29.) önkormányzati
határozata
Döntés napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról.
2) A közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
3) A Nyírségvíz Zrt-vel kötendő ivóvíz közművek
vagyonkezelési szerződés megtárgyalásáról és elfogadásáról.
4) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által
küldött törvényességi felhívás megtárgyalása, elfogadása.
5) A 2013. évi Költségvetési Koncepció megtárgyalása,
elfogadása.
6) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának
harmadik félévi teljesítéséről.
7) A Bökönyi Víziközmű Társulatba történő belépési
szándéknyilatkozatról.
8) A Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány
Kuratórium elnökének megválasztásáról.
9) Bököny Község Önkormányzatának véleménye az iskolák
felvételi körzethatáráról, szóló tájékoztatójáról.
10) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont.
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
November 1. és az azt megelőző nap folyamán a közmunkások szép rendet készítettek, azon a napon
a Polgárőrség segítette a forgalom irányítását. A visszajelzések alapján a lakosság meg volt elégedve a
temető tisztaságával.
November 5-én a Szabolcs Volán Zrt. Képviselője személyesen hozta ki számomra a tájékoztatót,
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mely szerint 2012. december 5. napjától 2 járatot megszűntetnek. Ezt én és Jegyző úr sem támogatta,
rá is írtuk a tájékoztatóra, hogy nem értünk vele egyet, kérjük a társaság vezetőségét, hogy ne
szűntessék meg.
November 7-én a Leader pályázathoz készítettük elő a szükséges dolgokat, amelyekről már korábban
beszéltünk a Park és a Piac felújításával kapcsolatosan. El kell, hogy mondjam, hogy a Piacnál – mivel
értékteremtő beruházásnak minősül, csak 85%-os lesz a támogatottság.
November 8-án az óvodában megrendezésre kerülő Márton napi mulatságra voltam hivatalos.
Nagyon sok gyermek és szülő vett részt az ünnepségen, nagyon jól érezték magukat.
November 9-én a Munkaügyi Központ által kiírt bio- és megújuló energiakazán program pályázatát
készítettük elő.
November 13-án az Újfehértó-Bököny Víziközmű Társulat Társulási ülésén vettem részt Fekete
Beáta pénzügyesünkkel. Kettő napirendi pontot tárgyaltunk: az egyik a társulás 2012. évi I.
háromnegyedévi költségvetés végrehajtásáról szólt, a második napirendi pont pedig a 2013. évi
költségvetési koncepció volt. A koncepció kapcsán még nem láttunk végleges számokat, hiszen az
éves költségvetési törvényt ugyan elfogadták, de még mindig küldenek azzal kapcsolatos
módosításokat.
November 14-én a Széchenyi-program Iroda munkatársa jött ki és felmérte a településen már
megvalósult és a következő évben megvalósuló pályázatokat.
November 15-18-a között a Nyírségvíz Zrt. által megszervezett szakmai kiránduláson vettem részt
Erdélyben.
November 19-én Jegyző úrral a Bentlakásos Idősek Otthonában Brinkusz Mihály lakót köszöntöttük
90. születésnapja alkalmából.
November 20-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalban voltunk a Bentlakásos
Idősek Otthona Kistérségből való kiválása kapcsán. Január 1-jével szerettünk volna kiválni, viszont
ez nem fog megvalósulni. A mai napon voltam kistérségi társulási ülésen, ahol jelen volt Simon
Miklós, a választási kerület vezetője lesz 2014-től. Elmondta, hogy az ő térségükben is várnak június
30-ig.
November 22-én a Lindab egyik képviselője volt kint, az iskolatetőt vizsgáltattuk meg.
November 23-án Balkányban, Czomba Sándor, foglalkoztatásért felelős államtitkár úr előadásán
vettem részt. A közfoglalkoztatás jövőjéről tartott előadást. Minden polgármester kérte tőle, hogy ne
legyen heti bérszámfejtés, mert ez technikailag és időben is plusz feladattal jár egy önkormányzat
számára. Nem igazán értett velünk egyet, azt mondta, hogy ezek az emberek szociálisan rászorultak
és szükségük van erre a heti fizetésre. Ugyanezen a napon, a Béke szigete Nyugdíjas Klub Erzsébet és
Katalin napi báljára voltam hivatalos Jegyző úrral.
November 24-én a szennyvíztisztító telep helyszínének bejárása történt, mivel a lőszermentesítés
előkészítése már folyamatban van.
November 27-én a Bentlakásos Idősek Otthona dolgozói értekezletén vettem észre. Ugyanezen a
napon, Baktalórántházán, az Ivóvízminőség javító Társulás ülésén vettem részt. Az arzéntartalom
településünkön magasabb, mint az európai uniós előírások szerint meghatározott szint. Ezért 2014.
június 30-ig egy pályázatot fognak megvalósítani: minden bejövő vízműnél elhelyeznek majd egy
tisztító-szűrő berendezést.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület beszámolóm elfogadására!
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2012. (XI.29.) önkormányzati
határozata
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület
Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a lejárt
határidejű határozatokról.

2. Napirendi pont:
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Dr. Gulyás József jegyző:
Bököny település közigazgatási területén a szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik a NYÍRFLOP Kft-vel kötött szerződés alapján 2012. november 30. napjáig. Önkormányzatunk alapító tagja
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék Gazdálkodási Társulásnak, a Közszolgáltatási
Szerződést a 2012. november 19-én tartott rendkívüli testületi ülésen megtárgyalta és elfogadta a
Tisztelt képviselő-testület.
A közszolgáltatás zökkenőmentes folytatásának és megkezdésének érdekében a Társulás kéri a
települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosítását abban megjelölve,
hogy az önkormányzat az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft-t, mint közszolgáltatót jelölje
meg a feladat ellátásával.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm Jegyző úr tájékoztatását! A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi- és
Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökeit, tájékoztassák
erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra a Képviselő-testület felé!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta és szintén elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Ha nincs hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítását!
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
rendeletet:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2012. (XI.29.) önkormányzati
rendelete
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. § és 31. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében foglalt feladatökrében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (4) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
1.§ (4) A település egész területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik az
Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján.
2.§
Ez a rendelet 2012. november 29. napján, 19:00 órakor lép hatályban, és hatályát veszti 2012.
november 30-án.
3. Napirendi pont:
A Nyírségvíz Zrt-vel kötendő ivóvíz közművek vagyonkezelési szerződés megtárgyalásáról
és elfogadásáról.
Dr. Gulyás József jegyző:
A „Nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2012. január 1. napjával hatályba lépő
rendelkezései felhatalmazzák az önkormányzat képviselő-testületét arra, hogy a helyi önkormányzat
tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében: az állam, és a helyi önkormányzat, együtt 100%-os
tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, az önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva, versenyeztetés nélkül - vagyonkezelési szerződést kössön.
Az 1. pontban írt törvényi felhatalmazással élve 2013. január 1. naptól kezdődően, határozatlan
időtartamra Bököny a község Önkormányzatának tulajdonába kerülő, az önkormányzat tulajdonában
már meglévő, valamint az Európai Uniós támogatással később megvalósuló ivóvíz és szennyvíz
közművek vagyonkezelőjéül a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-t jelöli ki. A vagyonkezelői kijelölés ingyenes. A
vagyonkezelő az Önkormányzat, mint ellátásért felelős részére használati díj címén vagyonkezelői
díjat fizet, melynek összegét évente, társaság közgyűlése határozza meg.
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi- és
Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökeit, tájékoztassák
erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Nyírségvíz Zrt-vel kötendő ivóvíz közművek vagyonkezelési
szerződését és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Papp Csaba képviselő:
A Pénzügyi Bizottsághoz hasonlóan, az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a vagyonkezelési szerződést!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Nyírségvíz Zrt-vel kötendő ivóvíz közművek vagyonkezelési szerződését!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2012. (XI.29.) önkormányzati
határozata
Az önkormányzat tulajdonába kerülő, az önkormányzat tulajdonában már meglévő, valamint
az Európai Uniós támogatással később megvalósuló
ivóvíz/szennyvíz közművek vagyonkezelésbe adásáról.
A Képviselő-testület:
1. Megállapítja, hogy a „Nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 2012. január 1. napjával hatályba lépő rendelkezései
felhatalmazzák az önkormányzat képviselő-testületét arra, hogy a
helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon
tekintetében: az állam, és a helyi önkormányzat, együtt 100%-os
tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, az önkormányzati
közfeladat ellátásához kapcsolódva, - versenyeztetés nélkül vagyonkezelési szerződést kössön.
2. Az 1. pontban írt törvényi felhatalmazással élve 2013. január 1.
naptól kezdődően, határozatlan időtartamra Bököny a község
Önkormányzatának tulajdonába kerülő, az önkormányzat
tulajdonában már meglévő, valamint az Európai Uniós
támogatással később megvalósuló ivóvíz és szennyvíz közművek
vagyonkezelőjéül a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-t jelöli ki. A vagyonkezelői
kijelölés ingyenes. A vagyonkezelő az Önkormányzat, mint
ellátásért felelős részére használati díj címén vagyonkezelői díjat
fizet, melynek összegét évente, társaság közgyűlése határozza meg.
8

3. Tudomásul veszi, hogy a vagyonkezelési szerződés 1. sz.
melléklete, - amely a vagyonkezelésbe adásra kerülő közművek
tételes megnevezését, mennyiségét, és értékét tartalmazza - csak az
átadási vagyonleltár elfogadását követően fog elkészülni.
4. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét
képező vagyonkezelési szerződés aláírására azzal, hogy a
vagyonkezelési szerződés 1. sz. mellékletét, - annak elkészültét
követően - jóváhagyás végett vissza kell hozni a képviselő testület
elé.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős:
Polgármester, Jegyző

4. Napirendi pont:
A 2013. évi Költségvetési Koncepció megtárgyalása, elfogadása.
Dr. Gulyás József jegyző ismerteti a határozat-tervezetet.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság
elnökét, tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2013. évi Költségvetési Koncepciót és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a 2013. évi Költségvetési Koncepciót!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2012. (XI.29.) önkormányzati
határozata
A 2013. évi Költségvetési Koncepció megtárgyalása, elfogadása
A Képviselő-testület:
az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját az
alábbiak szerint elfogadja:
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A 2013. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés által
elfogadott jogszabályok alapján kell elkészíteni a
koncepcióban megfogalmazott célok figyelembevételével.
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel
felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtése és
megtartása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető
szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. A 2013. évi költségvetésbe be kell építeni, a 2012.
költségvetési év során vállalt, a 2013. évi költségvetést
terhelő kötelezettségeket.
3. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél
törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy
gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő
személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak
megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok
szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A közmű költségek
tervezésénél a 2012. évi tényleges teljesítést lehet
figyelembe venni.
4. Szervezeteknek, vállalkozásoknak juttatott támogatások
felülvizsgálata.
5. Az
intézményi
ill.
önkormányzati
bevételeket
maximalizálni szükséges.
6. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni
a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket,
továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
7. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell
folytatni a végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az
intézményi költségvetési egyeztető tárgyalások lebonyolításáról.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, ill. a 2013. évi költségvetés előterjesztése

5. Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának harmadik félévi teljesítéséről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ezt a napirendi pontot is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, így megkérem a bizottság elnökét,
tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
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Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának harmadik félévi
teljesítéséről szóló beszámolót, amelyből kitűnik, hogy nagyon jó az önkormányzat gazdálkodása. A
Pénzügyi Bizottság 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 gazdálkodásának harmadik félévi teljesítéséről szóló beszámolót!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2012. (XI.29.) önkormányzati
határozata
a 2012. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről
A Képviselő-testület
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
háromnegyed éves teljesítésről szóló beszámolót az
előterjesztés és az 1-12. számú mellékletek alapján
elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont:
A Bökönyi Víziközmű Társulatba történő belépési szándéknyilatkozatról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Mint ismeretes, a korábbi támogató döntés alapján az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási
Társulás KEOP pályázati támogatással szennyvízberuházást valósít meg. A tervezett hiányzó forrás
önerejét részben víziközmű-társulat létrehozásával biztosítja. Az önkormányzat több ingatlannal is
rendelkezik a beruházással érintett területen. Tulajdonosként meg kell tenni a Társulatba való
belépési szándéknyilatkozatot az alábbi, beruházással érintett ingatlanok tekintetében:
- Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 4231 Bököny, Kossuth u. 3. szám
- Bökönyi Non-Profit Kft., 4231 Bököny, Debreceni u. 6. szám
- Barota Mihály Általános Művelődési Központ, 4231 Bököny, Óvoda köz 2-4. szám
- Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Intézményegysége, 4231 Bököny,
Kossuth u. 2. szám
- Bentlakásos Idősek Otthona, 4231 Bököny, Debreceni u. 54-56. szám
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 4231 Bököny, Kossuth u. 10. szám
- Varroda épülete, 4231 Bököny, Arany J. u. 4.szám
- Szolgálati lakás, 4231 Bököny, Dózsa Gy. u. 26. szám
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-

Szolgálati lakás, 4231 Bököny, József A. u. 7. szám
Egészségház (orvos, védőnők), 4231 Bököny, Kossuth u. 8. szám
Tűzoltószertár, 4231 Bököny, József A. u. 3. szám
Sportöltöző, 4231 Bököny, Makarenko u. 15. szám
Teleház, 4231 Bököny, Kossuth u. 12. szám
Ifi tanya, 4231 Bököny, Debreceni u. 4. szám

A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa
erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
felé
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Bökönyi Víziközmű Társulatba történő belépési szándéknyilatkozatot!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2012. (XI.29.) önkormányzati
határozata
Bökönyi Csatornamű Víziközmű Társulatba történő belépési szándéknyilatkozatról
A Képviselő-testület
1./ tulajdonosként szándéknyilatkozatot tesz - az ÚjfehértóBököny Viziközmű Beruházási Társulás útján, KEOP
pályázati
támogatással
tervezett
szennyvízberuházás
megvalósítása érdekében, a hiányzó forrás önerejének részbeni
biztosítására létrehozandó - Víziközmű-társulatba történő
belépésről, a beruházással érintett területen tulajdonában lévő
alábbi ingatlanok tekintetében:
 Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala, 4231 Bököny, Kossuth u. 3. szám
 Bökönyi Non-Profit Kft., 4231 Bököny, Debreceni
u. 6. szám
 Barota Mihály Általános Művelődési Központ,
4231 Bököny, Óvoda köz 2-4. szám
 Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Kulturális Intézményegysége, 4231 Bököny,
Kossuth u. 2. szám
 Bentlakásos Idősek Otthona, 4231 Bököny,
Debreceni u. 54-56. szám
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 4231
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Bököny, Kossuth u. 10. szám
Varroda épülete, 4231 Bököny, Arany J. u. 4.szám
Szolgálati lakás, 4231 Bököny, Dózsa Gy. u. 26.
szám
Szolgálati lakás, 4231 Bököny, József A. u. 7. szám
Egészségház (orvos, védőnők), 4231 Bököny,
Kossuth u. 8. szám
Tűzoltószertár, 4231 Bököny, József A. u. 3. szám
Sportöltöző, 4231 Bököny, Makarenko u. 15. szám
Teleház, 4231 Bököny, Kossuth u. 12. szám
Ifi tanya, 4231 Bököny, Debreceni u. 4. szám

2./ a Vízgazdálkodási Társulatban tagként vállalja azoknak a
kötelezettségeknek a teljesítését, amelyeket a Társulat
Taggyűlése az Alapszabályban és határozataiban megállapít.
3./ felhatalmazza a polgármestert a belépési szándéknyilatkozat aláírására, és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

7. Napirendi pont:
A Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány Kuratórium elnökének megválasztásáról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökeit, tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és Kissné Szálku Zsuzsannát javasolja a
Kuratórium elnökének.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta és szintén Kissné Szálku
Zsuzsannát javasolja a Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Korábban felvetődött Urbin Péterné neve is, felhívtam, de nem vállalja.
Piskolczi Géza képviselő:
Mindenképp egy idősebb embert képzeltem el erre a posztra.
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ez korhoz nem köthető.
Papp Csaba képviselő:
Egyszerűen nincs más, aki vállalná.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja, hogy Kissné Szálku
Zsuzsanna legyen a Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány Kuratórium elnöke!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2012. (XI.29.) önkormányzati
határozata
A Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány Kuratórium
elnökének megválasztásáról
A Képviselő-testület
döntött a Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány Kuratórium elnökének megválasztásáról és a tisztség
betöltésével Kissné Szálku Zsuzsannát bízza meg.

8. Napirendi pont:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által küldött törvényességi felhívás
megtárgyalása, elfogadása.
Gulyás József jegyző:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 132.§ (1) bekezdés a)
pontjában biztosított törvényességi felügyeleti jogkörben eljárva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléseiről készült
jegyzőkönyveit felülvizsgálta, és törvényességi felhívással élt.
A képviselő-testület 100/2012.(VII.19.) önkormányzati határozatával pályázati eljárás keretében
Kostenszkyné Lévai Erzsébetet intézményvezetőnek nevezte ki a Bökönyi Barota Mihály Általános
Iskola élére. A jogszabályokat figyelembe véve a közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre
irányuló további jogviszonyt, ha a közalkalmazotti jogviszonya alapján már betöltött jogviszonya
fennáll, mert ez összeférhetetlenséget okoz. Az összeférhetetlenséget a képviselő-testület
113/2012.(VII.30.) önkormányzati határozata keletkeztette, amellyel Kostenszkyné Lévai Erzsébetet
bízta meg a Barota Mihály Általános Művelődési Központ megbízott vezetőjének. Az
összeférhetetlenség megszűntetése érdekében hatályon kívül kell helyezni a megbízási szerződést,
amely jogszabályba ütközik. A képviselő-testület 2012. július 19-i testületi ülésén a kinevezésről szóló
határozatot nyílt ülés keretében fogadta el, mert a jegyzőkönyvből nem derült ki, hogy az érintett a
nyilvános tárgyalásba nem egyezett bele. A fentiek értelmében, ez mulasztásban megnyilvánuló
törvénysértés jelentett.
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Kostenszkyné Lévai Erzsébet bizottsági tag:
A héten volt az Igazgató Tanács ülése, az ÁMK SzMSz-ét vizsgáltuk meg. Az SzMSz szerint, amíg
nincs kinevezett vezetője az intézménynek, addig a vezetői feladatokat egy koordinátor látja el. Az
óvodai közösség október 10-én választotta meg a koordinátort: Szálku Tibornét; ezt a döntést az
Igazgató Tanács megerősítette. Az SzMSz alapján, amíg a pályáztatás meg nem történik, Szálku
Tiborné lesz a megbízott vezető.
Piskolczi Géza képviselő:
Furcsálom azt, hogy az Igazgató Tanács döntése alapján vezeti majd az ÁMK-t Szálku Tiborné és a
Képviselő-testületnek nincs beleszólási joga.
Szálku Tiborné rendelkezik a megfelelő iskolai végzettséggel a feladatok ellátására?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nem kinevezett, hanem megbízott állásról van szó; így mellékes az, hogy rendelkezik-e a megfelelő
iskolai végzettséggel-e vagy sem. A napirendi pontot mindhárom bizottság tárgyalta. Megkérem a
bizottság elnökeit, tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a törvényességi felhívást és elfogadásra javasolja a Képviselőtestület felé!
Papp Csaba képviselő:
A Pénzügyi Bizottsághoz hasonlóan, az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a napirendi pontot!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális - és Sport Bizottság is elfogadásra javasolja a Képviselőtestület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Ha nincs több hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által küldött
törvényességi felhívását!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2012. (XI.29.) önkormányzati
határozata
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által küldött
törvényességi felhívás megtárgyalása, elfogadása
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A Képviselő-testület
1./ a törvényességi felhívásokat megtárgyalta, és a
benne foglaltakkal egyetért.
2./ hatályon kívül helyezi a 113/2012.(VII.30.)
önkormányzati határozatát
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester, Jegyző

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Megkérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön Szálku Tiborné, a Barota Mihály ÁMK megbízott
vezetőjének vezetői pótlékáról is! Javasolom, hogy heti kötelező óraszám 6 óra legyen és 250%-os
vezetői pótlékot kapjon. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
támogatja, hogy Szálku Tiborné, a Barota Mihály ÁMK megbízott vezetőjeként 250%-is vezetői
pótlékban részesüljön!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2012. (XI.29.) önkormányzati
határozata
Barota Mihály Általános Művelődési Központ
megbízott vezetőjének kinevezéséről
A Képviselő-testület
1) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ
„intézményvezető” munkakörének meghirdetéséig és az
arra beérkezett pályázatok elbírálásáig a Barota Mihály
Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési
Szabályzata alapján, 2012. december 01. napjával Szálku
Tibornét (született: Nyíregyháza, 1961. december 01.; anyja
neve: Gergely Erzsébet lakcím: 4031 Bököny, Kossuth u.
23.) bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.
2) munkáját a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a
vezetőre vonatkozó óraszám alapján látja el. Illetményét a
kjt. szerint, vezetői pótlékát pedig 250 %-ban határozza
meg.
3) Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, a szerződés
elkészítésére.
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9. Napirendi pont:
Bököny Község Önkormányzatának véleménye az iskolák felvételi körzethatáráról, szóló
tájékoztatójáról.
Dr. Gulyás József jegyző:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya azt kéri a Képviselőtestülettől, hogy 2012. november 30-ig szíveskedjen megküldeni az Önkormányzat véleményét az
iskolák felvételi körzethatáráról. A véleményben véleményezni kell az iskola halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók száma az iskolában 155 fő, míg az óvodában 42 fő.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja Bököny Község
Önkormányzatának véleményezését az iskolák felvételi körzethatáráról!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
150/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata
Bököny Község Önkormányzatának véleménye az
iskolák felvételi körzethatáráról, szóló tájékoztatójáról
A Képviselő-testület
véleményezte és elfogadta a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján:
1./ a Bökönyi Barota Mihály Általános Iskolába járó halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 73 fő, a Barota Mihály
Általános Művelődési Központ Óvodai Intézményegységében 22
fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jár
2./ a településen működő intézmények:
a./ Bökönyi Barota Mihály Általános Művelődési Központ, 4231
Bököny, József A. u. 2. szám, működési körzete Bököny
közigazgatási területe
b./ Barota Mihály Általános Művelődési Központ, 4231 Bököny,
Óvodaköz 2. szám, működési körzete Bököny közigazgatási
körzete
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: jegyző
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10. Napirendi pont:
Egyebek

- Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi háromnegyed éves teljesítéséről
szóló tájékoztató
Csonka Tamás Pálné tájékoztatja a Képviselő-testületet a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi
háromnegyed éves teljesítéséről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatót! A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság
elnökét, tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
Örömmel láttuk, hogy az elmúlt évekkel ellentétben, idén egy nagyon részletes beszámolót kaptunk a
társulás háromnegyed éves teljesítéséről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatót! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi háromnegyed éves teljesítéséről
szóló tájékoztatót!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2012. (XI.29.) önkormányzati
határozata
Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi háromnegyed éves
teljesítéséről szóló tájékoztató
A Képviselő-testület
elfogadja a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2012. évi háromnegyed éves teljesítéséről szóló
tájékoztatót.

- a helyi iparűzési adóról szóló 19/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Dr. Gulyás József jegyző:
A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a helyi kommunális adót 5.000 Ft-ról 6.000 Ft-ra kellene
emelnünk. Ezt decemberi 02. napjáig elő kell terjeszteni és jóvá kell hagyni a Képviselő-testületnek,
ha valamilyen adót emelni kíván. Megnéztük, és úgy gondoljuk, hogy ez az emelés nagy terhet
jelentene azoknak a lakosoknak, akik befizetik a kommunális adót. Viszont van egy olyan ideiglenes
jelleggel végzett tevékenység, amely az iparűzési adóval kapcsolatos; ez jelenleg 2.000 ft. Ha beindul a
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szennyvízberuházás, nem csak a Bökönyi Nonprofit Kft. Dolgozna, így meg kellene emelnünk ezt a
2.000 Ft-ot 5.000 Ft-ra.
Taskó Miklós képviselő:
Mindenképp támogatom a javaslatot, hiszen a pályázatok kapcsán is nagyon sok nem helyi vállalkozó
dolgozik a községben.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki az előbb említett javaslattal
elfogadja a költségvetési rendelet módosítását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2012. (XI.29.) önkormányzati
rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 19/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 1. § (3) bekezdésében foglalt feladatökrében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése helyére a
következő rendelkezés lép:
4.§ (2) Htv. 37.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenység végzés után naptári naponként
5.000,- Ft.
2.§
Ez a rendelet 2012. november 29. napján, 19:00 órakor lép hatályban, és hatályát veszti 2012.
november 30-án.

A polgármester zárt ülést rendel el.
* Csonka Tamás Pálné és Kostenszkyné Lévai Erzsébet elhagyja az üléstermet.
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Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.
Kmft.

PH.
Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

polgármester

jegyző

Taskó Miklós

Marozsán Mihály
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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