Bököny Község Képviselő-testülete
2008. április 04-én tartott rendkívüli ülésének
7-12/2008.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (51-55/2008.)

TÁRGYSOROZAT

1./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
2./ Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés megvitatása
3./ Egyebek

Piskolczi Géza
Polgármester

Jegyzőkönyv
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. április 04-én tartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Piskolczi Géza
Gulyás József
Ács Lászlóné
Berki Györgyné
Dr. Horváth József
Papp Csaba
Dr. Papp László
Pelles Brigitta
Szűcsné Fekete Irén
Éber Istvánné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
Orfeusz Kft. ügyvezetője

Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dr. Papp László és Berki Györgyné képviselőket. A
javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére:
1./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
2./ Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés megvitatása
3./ Egyebek
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2008. (IV.04.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1./ A közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet
módosítása
2./ Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés megvitatása
3./ Egyebek

Napirend tárgyalása:
1./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Piskolczi Géza polgármester:
Megpróbált Nyesti Csabával a Nyír-flop Kft. ügyvezető igazgatójával tárgyalni. 25 %-os
emelés lenne a 60, 80 és a 120 literes kuka esetében, a konténernél 10 %, 2009-ben 13 %-kal
és az infláció mértékével emelnék a 80 literes kuka díját. Ebben állapodtak meg.
Dr. Papp László képviselő:
Hogy alakulnának az összegek?
Piskolczi Géza polgármester:
A 120 literes kuka lenne 199,5 Ft, a 80 literes 143,75 Ft, 60 literes 108 Ft. Határozatba
foglalják az emelés mértékét.
Dr. Papp László képviselő:
Nem sokkal lett kevesebb. A 60 literesnél 15 Ft-tal csökkent, a másik kettő pedig 2 Ft-tal nőtt.
De ezeket a díjakat nem lehet garantálni. Ki tudja milyen díjakkal jönnek jövőre. Ezek a díjak
2009. március 31-ig érvényesek.
Dr. Horváth József képviselő:
Azzal érvelt a Nyír-flop Kft. képviselője Fodor József, hogy eddig is költség alatt dolgoztak.
Most amit beterjesztettek díjak, azok költségarányosak. A közszolgáltatási szerződés 4.
pontját, a pénzügyi elszámolást át kell dolgozni. Az Önkormányzat nem fizet a lakosság
helyett, esetleg a behajtásban segít.
Papp Csaba képviselő:
Balkányban nem fogadták el a Nyír-flop Kft. által előterjesztetteket. Ott 10 %-ot javasolnak.
10-15 %-ban meg kell velük egyezni.
Dr. Horváth József képviselő:
Ez a lakosságon is múlik. Hiába emelik a díjakat, ha egyre több lesz a kintlevőség.
Piskolczi Géza polgármester:
A szakolyi hulladéklerakót meg akarja nyitni a Nyír-flop. Tavaly is oda akarták adni, csak
Szakoly és Balkány nem egyezett bele. A Megyei Szilárdhulladék lerakó, ha megépül, akkor
ezek a kis lerakók be fognak zárni, és 100 %-os áremelés lesz. Ha megnyitják a szakolyi
hulladéklerakót és más önkormányzatok számára is elérhető lesz, akkor a nyereségből
részesedhetnek az önkormányzatok is.
Dr. Papp László képviselő:
Az lenne a javaslata, hogy a 2009-es kötelezettséget ne foglalják határozatba.
Piskolczi Géza polgármester:
Ez a 13 %-os emelés feltétel.

Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Foglalja bele, hogy ha indokolt lesz a 13 %-os emelés, akkor emeljenek.
Gulyás József jegyző:
Rendeletet kell módosítani, minősített többség szükséges hozzá.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2008. (IV.04.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy a közterületek tisztántartásáról
és a
települési
szilárdhulladékkal
kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása előtt,
felhatalmazza a polgármester Urat tárgyaljon a
NYÍRFLOP Kft. ügyvezetőjével, hogy a szemétszállítási
díjakat a 60, 80 és 120 literes kukák esetén 25 %-os a
konténer esetén10%-os emeléssel fogadja el.
A képviselő-testület, ha a díjtételeket a szolgáltató
elfogadja, akkor felhatalmazza a jegyzőt a rendelettervezet elkészítésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2008. április 30.
2./ Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés megvitatása
Piskolczi Géza polgármester:
Zárt vagy nyílt ülést tartsanak?
Dr. Papp László képviselő:
Zárt ülésen is jelen lehet az érintett.
Piskolczi Géza polgármester:
Kérte Dr. Papp Lászlót, hogy nézze meg milyen lehetőségek vannak a szerződés
megszüntetésére.

Dr. Papp László képviselő:
Lehetőség mindig van. A sorrend nem az, hogy felbontják a szerződést, és utána keresik az
okokat. Először kell okot keresni, és megnézni, hogy az alapján fel lehet-e bontani a
szerződést. Most nem lát okot, ami indokolná a szerződés felbontását. Minden szerződést fel
lehet bontani, jogos vagy jogellenes lesz a szerződés felbontása.
Piskolczi Géza polgármester:
A haszon bizonyos részét a ravatalozóra és a környékére kell fordítani. Ezt nem teljesítette az
Orfeusz Kft.
Ács Lászlóné képviselő:
Nem világos neki, hogy mire vonatkozik az előző szerződés, miről szól. Mikor kötötték,
milyen feltételekkel?
Papp Csaba képviselő:
Decemberben felmondták a szerződést, majd a felmondást visszamondták.
Gulyás József jegyző:
A polgármester úr a ravatalozóra kötött szerződést, mivel nem volt megállapodás a Görög
Katolikus Egyház temetőjére. Most viszont van egy köztemető, és ehhez hozzátartozik a
ravatalozó. Kell egy közszolgáltatási szerződés. Tárgyi és személyi feltételek nincsenek meg,
hogy az Önkormányzat temetést végezzen. Az előző szerződést fel kellene bontani, és egy
újat kellene csinálni.
Dr. Papp László képviselő:
Amíg nem tudják mi lesz a pernek a kimenetele, addig értéknövelő beruházást nem hajtson
végre az Orfeusz Kft. Nem látja sem a szerződésben, sem a rendeletben, hogy a haszon
bizonyos részét a ravatalozóra kellene fordítani. Ez alapján nem lehet felbontani a szerződést.
Piskolczi Géza polgármester:
A tulajdonjog viszonyok míg nem rendeződnek, addig maradjon így a szerződés.
Dr. Papp László képviselő:
Módosításra mindenképp szükség lenne. Van melléklete is a szerződésnek. A gondnok béréért
fizetni kell az önkormányzatnak. Azt mondta Éber Istvánné, hogy kiveszi ezt a részt. Azt sem
tudják még hová esik a köztemető.
Piskolczi Géza polgármester:
Bele kell tenni, hogy felekezet nélkül bárkit lehet temetni.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője és a lánya megérkezett az ülésre.
Piskolczi Géza polgármester:
Azért, hogy ez a szerződés érvényben maradjon, ahhoz szükség lenne több módosításra is. A
gondnok bérét ki kell venni. Amíg a ravatalozó tulajdonjoga nem áll helyre, addig nem sok
értelme van a módosításra.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Van itt egy általuk megtett javaslat, melyben benne van a 13. és a 14. pont törlése. Ez
tartalmazza, hogy nem kötelesek alkalmazni 4 órás gondnokot. Ne kerüljön az

Önkormányzatnak pénzbe. Nem tudják a jelenleg használatos díjakat alkalmazni. Most
értesültek a temető rendeletről. Nem kapták meg.
Gulyás József jegyző:
Március 1-jén lépett hatályba a temető rendelet. 2006. előtt mielőtt megkötötték a szerződést,
az Önkormányzat csinálta a temetést. A személyi és tárgyi feltételek nem voltak biztosítva.
2006-ban kötötték meg a szerződést.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Április 03-tól tudják alkalmazni a díjakat. Átadott februárban egy javaslatot, melyben meg
van határozva a hűtés ravatalozóban / nap bruttóban és a halott befogadási díj.
Piskolczi Géza polgármester:
Hűtés ravatalozóban 2.500 Ft, halott befogadási díj 6.500 Ft.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Március 01-től alkalmazott temető rendeletben van olyan díjtétel, amelyet nem tudnak
bevezetni, mert jogszabály nem teszi lehetővé. Nem tudta eldönteni, hogy a díjak bruttóban
vagy nettóban vannak-e. Rá kellene írni, hogy temető üzemeltetési díjtételek az 1. számú
mellékletre. 2008. január 1-től boncolni ravatalozóban nem lehet. Ha háznál hal meg az
elhunyt és a halál okát nem tudja megállapítani az orvos, akkor elrendeli a kórházba szállítást,
ahol elvégzik a boncolást. A beszállítást a kórház fizeti, a hazaszállítást a család. Rendkívüli
halál esetén Debrecenbe kell szállítani az elhunytat, a rendőrség megrendelésére végzik a
boncolást. Régióközpontok vannak kialakítva. Van 2 tételre javaslatuk hűtés ravatalozóban /
nap, halott befogadási díj.
Piskolczi Géza polgármester:
A 2500 Ft-ot soknak tartja, mert ha 4 napig van az elhunyt a ravatalozóban, akkor már 10 e Ft,
csak a hűtés díja.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Tavalyi évben 179.210 Ft volt az áramdíj nettóban. Ha tudják, hogy hány elhunyt volt a
tavalyi évben, akkor jobban tudják a javasolt díjtételt. Nem tudják hány napot ment a hűtő,
kilowattot tudnak. Nincs nyilvántartásuk. Tavaly még hatályos volt a régi szerződés, a 4 órás
gondnok bérével. Az egészre kellett a fedezetet biztosítani. Az üzemeltetés díja, amit az
Önkormányzat fizetett az volt 337.500 Ft. A gondnok bére és járulékai 571.000 Ft volt.
Dr. Papp László képviselő:
A módosításokat nézzék meg. Most milyen díjtételek vannak érvényben?
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Az Önkormányzat által meghatározott áram és vízdíj fedezete 2006. évben 3.000 Ft
esetenként. Évente felül kell vizsgálni. Ez tartalmazott 15 % áfa-t. A 20 %-os áfa miatt
megemelték 3130 Ft-ra bruttóban. Van halott befogadási díj, amely 6.500 Ft.
Dr. Papp László képviselő:
A 3.000 Ft-os díj, amit a Képviselő-testület meghatározott kevesebb, mint a most érvényben
lévő díj.

Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Most két díjtétel van érvényben 3.130 Ft az áram és vízdíj, 6.500 Ft halott befogadási díj.
Dr. Papp László képviselő:
A 3.130 Ft-ot át kellene dolgozni és napi díjat meghatározni.
Piskolczi Géza polgármester:
Javasolja a 3.130 Ft egyszeri díjat és maximum 3 napi hűtésre. 3 nap után plusz díjat kell
felszámítani.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Kiesik a gondnok bére, ennek kell a fedezete.
Gulyás József jegyző:
Szeretnének beszámolót kérni minden évben.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Január 1-től szeptember 30-ig könyvelnek. Készítenek egy beszámolót. Majd januárban
készítenek egy előző évről szóló beszámolót. Halott öltöztetési díjat nem kértek, amikor nem
ők öltöztettek. Munkatársa feljegyzését felolvassa, mely a közte és Ács Lászlóné között
elhangzottakat tartalmazza. 2008. évben a helyben szállítást ingyen végzik.
Dr. Papp László képviselő:
Ezt a rendeletet módosítani kell. A mellékletbe bele kell tenni, hogy halott befogadási díj
6.500 Ft. A ravatalozó díját napi díjban kell meghatározni. Készítsen egy kimutatást a
következő testületi ülésre, és akkor módosítsák a rendeletet. A köztemetés összegét is meg
kell határozni.
Gulyás József jegyző:
Egységes szerkezetben el kell készíteni a szerződést.
Dr. Papp László képviselő:
A megállapodásban szerepel a Volga. Ez önöknél van?
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Igen. Meglátta az újságban, hogy árverés lesz. Közúti forgalomba nem helyezhető.
Megvásárolnák 50 e Ft-ért.
Piskolczi Géza polgármester:
Meg van hirdetve az árverés.
Dr. Papp László képviselő:
Át van adva a Volga üzemeltetésre az Orfeusznak, nem árverezhetik el.
Piskolczi Géza polgármester:
Ez a gépkocsi a szerződéskötés után 4 hónapig működött. Azóta ott áll a garázsban. Van egy
kölcsönadási szerződés, szívességből átadták a Kft-nek. Járuljon hozzá a licitáláshoz. Az
önkormányzat tulajdonát képezi az autó. 1,5 éve nem volt beindítva.

Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Megvennék a Volgát, leveszik a rendszámot, kivonatják a forgalomból véglegesen, és itt
marad a temetőben.
Papp Csaba képviselő:
Tegyék fel szavazásra a licitálás visszavonását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2008. (IV.04.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 36/2008. (II.21.) számú határozatát visszavonja.
Gulyás József képviselő:
Van egy képviselő-testületi határozat, értesíteni kell azokat az embereket, akik számítanak
erre az árverésre.
Piskolczi Géza polgármester:
Megvan az Orfeusz ajánlata, esperes úr ajánlata és még voltak jelentkezők, akik megvették
volna a Volgát.
Dr. Papp László képviselő:
Tegye fel polgármester úr szavazásra Éber Istvánné ajánlatát. Ő az üzembentartója a
járműnek.
Gulyás József jegyző:
Minősített többség kell ehhez a döntéshez, mert tulajdonról van szó.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2008. (IV.04.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője ajánlatát, mely a Volga
Gaz 2412 típusú gépjármű megvételére vonatkozik, elutasítja.

Éber Istvánné az Orfeusz Kft. ügyvezetője és a lánya elhagyta az ülést.
3./ Egyebek
- Pályázat
Piskolczi Géza polgármester:
Az Önkormányzat be tudja nyújtani pályázatát kisbusz vásárlásra, az új feltételekbe
beleférnek. Az áfa-t nem támogatják.
Gulyás József jegyző:
Megnézte az első pályázati kiírást, és Bököny nem fért bele. 70 embernek kellett volna tanyán
laknia.
Dr. Papp László képviselő:
El kell adni a Suzukit.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2008. (IV.04.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy a 9/2008. (I.24.) FVM rendelet alapján az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére
kiírt pályázatot benyújtja, a rendeletben foglaltaknak
megfelelően.
Ezen felül Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete
vállalja a megvételre kerülő gépjármű nettó összegen felüli ÁFA
összegének befizetését.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
elkészítésére és aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2008. május 01.
Határozatot kapják: pénzügyi iroda
Ács Lászlóné képviselő:
Múlt ülésen nem volt jelen, szóba került a neve. Március 5-én hozta el polgármester úr a
Suzuki autót. Március 5-e után még nem lett átadva a Dél-Nyírségi Társulásnak. Tudja, hogy
elhangzott, hogy ment az autóval és jogtalanul használta. Hibázott, hogy egy hétvégére
hazavitte az autót. Március 5-én saját pénzéből tankolt. Összesen kétszer tankolt 13 e Ft-ért.
Március 17-én lett átadva a Dél-Nyírségi Társulásnak. Addig saját pénzéből tankolt, és úgy
intézte az ügyeket. Ezalatt az idő alatt nem hordtak ebédet vele. Április 1-től változik a térítési

díj rendelet, és a kiszállítási összeget is valahová dokumentálni kell. Kb. 7 l benzint fogyaszt
100 km-n. Tisztázni kellene, hogy mire lehet használni az autót, és ki vezetheti. Ha hibát
követett el, akkor vállalja ennek következményeit. Pénteken tankolt bele azért, hogy
szombaton tudjon gyakorolni. Március 17-től menetlevelet írnak, hivatalosan el van számolva,
ha tankol. Nem adott le plusz számlát. Nyilvántartást vezet, hogy hova milyen céllal megy az
autó. Minden hétfőn Nagykállóba kell mennie, az új autóval vagy a hivatali autóval menjen. A
fia nem vezette az autót anélkül, hogy mellette ült volna. Csak hivatali dologra használta. Kéri
a Képviselő-testületet, hogy határozza meg ennek az autónak a használatát.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Megbeszélték, hogy csak ételszállításra lesz használva az autó és az idősek beszállítására. Ha
elmegy Nagykállóba vele, akkor hogyan fogják szállítani az ebédet?
Ács Lászlóné képviselő:
Délelőtt megy Nagykállóba és utána tudják szállítani az ebédet, vagy ebédhordás után megy.
Dr. Horváth József képviselő:
Most tudta meg, hogy a Suzukit az Önkormányzat vásárolta. Miért vásárolnak más által
üzemeltetett autót. Ők csak tulajdonosok, a Dél-Nyírségi Társulás az üzemeltető. Ha a
Suzukival Ács Lászlóné nem járhat, akkor a Dél-Nyírségi oldja meg, hogy be tudjon menni
Nagykállóba.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nem a mi dolgunk eldönteni, hogy ki vezesse az autót. Átadták az üzemeltetést, döntsenek
ott.
Ács Lászlóné képviselő:
A Képviselő-testületnek kell javaslatot tenni.
Dr. Papp László képviselő:
Van üzemeltetési szerződés a Dél-Nyírségivel? Ha igen, akkor mit tartalmaz?
Ács Lászlóné képviselő:
Március 17. óta van üzemeltetési szerződés. Tartalmazza, hogy ebédhordásra, idősek
szállítására és ügyintézésre lehet használni az autót.
Dr. Papp László képviselő:
Akkor lehet vele menni.
Dr. Papp László képviselő:
Pályázza meg a Dél-Nyírségi az autót.
Gulyás József jegyző:
Az önkormányzat tudja csak megpályázni.
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