Bököny Község Képviselő-testülete
2008. április 24-én tartott ülésének
7-14/2008.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (56-71/2008., 7-11/2008. R)

TÁRGYSOROZAT

1./ Bököny Község Önkormányzat Civil szervezeteinek beszámolója a 2007. évi támogatásról
(ÖTE, Polgárőrség, SE, Viziközmű Társulás, DSE)
2./ Bököny Kht. beszámolója a 2007. évi támogatásról
3./ Az önkormányzat gazdálkodásának 2007. évi zárszámadásáról
4./ A költségvetésről szóló 2/2008. (II.14.) számú rendelet módosítása
5./ A 3/2008. (III.01.) számú a temetőről és a temetkezésről szóló rendelet megvitatása
6./ Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megvitatása, elfogadása
7./ 2008. évi FALUNAP programjának megtárgyalása
8./ Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
9./ A 17/2006. (XII.29.) számú az önkormányzati kitüntetésekről szóló rendelet megvitatása
10./ Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásról beérkezett javaslatok megtárgyalása,
döntés a címek adományozásáról
11./ Egyebek

Piskolczi Géza
Polgármester

1

Jegyzőkönyv
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. április 24-én tartott
üléséről.
Jelen vannak:
Piskolczi Géza
Kovács Tibor
Gulyás József
Ács Lászlóné
Berki Györgyné
Gyalog Imre
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Papp Csaba
Dr. Papp László
Pelles Brigitta
Szűcsné Fekete Irén
Taskó Miklós
Nagy János
Nagy Sándor
Éber Istvánné
Remenyikné Kovács Róza
Bobikné Sándor Erzsébet

polgármester
alpolgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
ÖTE parancsnok
KHT ügyvezető
Orfeusz Kft. ügyvezetője
könyvvizsgáló
ÁMK kult. ig. helyettes

Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. A
napirend módosul, a vendégek érkezési sorrendjében tárgyalják a napirendet. A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirend
módosulását. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Pelles Brigitta és Szűcsné Fekete Irén képviselőket. A
javaslatot a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére:
1./ Bököny Község Önkormányzat Civil szervezeteinek beszámolója a 2007. évi támogatásról
(ÖTE, Polgárőrség, SE, Viziközmű Társulás, DSE)
2./ Bököny Kht. beszámolója a 2007. évi támogatásról
3./ Az önkormányzat gazdálkodásának 2007. évi zárszámadásáról
4./ A költségvetésről szóló 2/2008. (II.14.) számú rendelet módosítása
5./ A 3/2008. (III.01.) számú a temetőről és a temetkezésről szóló rendelet megvitatása
6./ Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megvitatása, elfogadása
7./ 2008. évi FALUNAP programjának megtárgyalása
8./ Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
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9./ A 17/2006. (XII.29.) számú az önkormányzati kitüntetésekről szóló rendelet megvitatása
10./ Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásról beérkezett javaslatok megtárgyalása,
döntés a címek adományozásáról
11./ Egyebek
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2008. (IV.24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1./ Bököny Község Önkormányzat Civil szervezeteinek
beszámolója a 2007. évi támogatásról (ÖTE, Polgárőrség, SE,
Viziközmű Társulás, DSE)
2./ Bököny Kht. beszámolója a 2007. évi támogatásról
3./
Az
önkormányzat
zárszámadásáról

gazdálkodásának

2007.

évi

4./ A költségvetésről szóló 2/2008. (II.14.) számú rendelet
módosítása
5./ A 3/2008. (III.01.) számú a temetőről és a temetkezésről
szóló rendelet megvitatása
6./ Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megvitatása, elfogadása
7./ 2008. évi FALUNAP programjának megtárgyalása
8./ Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
9./ A 17/2006. (XII.29.) számú az
kitüntetésekről szóló rendelet megvitatása

önkormányzati

10./ Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásról
beérkezett javaslatok megtárgyalása, döntés a címek
adományozásáról
11./ Egyebek

3

Napirend tárgyalása:
1./ Bököny Község Önkormányzat Civil szervezeteinek beszámolója a 2007. évi
támogatásról (ÖTE, Polgárőrség, SE, Viziközmű Társulás, DSE)
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolókat. A könyveléssel
kapcsolatban az a javaslata a bizottságnak, hogy Szűcsné Fekete Irén csinálja a civil
szervezetek könyvelését.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A Tűzoltóságról, Polgárőrségről, a Sport Egyesületről és a Viziközmű Társulatról lenne szó.
A könyvelési díj 3x 5 e Ft bruttóban, és a Viziközmű Társulás 10 e Ft/év. Eddig Újfehértón
csinálták a könyvelést egyesületenként 6 e Ft-ért, a Viziközmű Társulatot pedig 15 e Ft-ért.
Dr. Papp László képviselő elhagyta az üléstermet.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2008. (IV.24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Tűzoltóegyesület Parancsnokának beszámolóját a 2007. évben
kapott támogatás felhasználásáról elfogadta.
Nagy János Tűzoltóegyesület Parancsnoka elhagyta az üléstermet. Dr. Papp László
képviselő úr visszajött.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2008. (IV.24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Polgárőrség Parancsnokának beszámolóját a 2007. évben
kapott támogatás felhasználásáról elfogadta.
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2008. (IV.24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Sport Egyesület Elnökének beszámolóját a 2007. évben kapott
támogatás felhasználásáról elfogadta.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2008. (IV.24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Viziközmű Társulat Elnökének beszámolóját a 2007. évben
kapott támogatás felhasználásáról elfogadta.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2008. (IV.24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Diáksportegyesület Elnökének beszámolóját a 2007. évben
kapott támogatás felhasználásáról elfogadta.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2008. (IV.24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Bökönyi Közérdekű
Vagyonvédelmi Őrség, a Sportegyesület és a Viziközmű
Társulat könyvelésével Szűcsné Fekete Irén Bököny, József A.
u. 54. szám alatti könyvelőt bízza meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 2008. május 31.
2./ Bököny Kht. beszámolója a 2007. évi támogatásról
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Kht. beszámolóját, ami kimondottan a támogatásról
szólt. Javaslata a bizottságnak, hogy el kell gondolkoznia a Képviselő-testületnek milyen
formában működjön a Kht., mert 2009. júliusától így nem működhet tovább. Készítsenek
teljes beszámolót a tavalyi évi költségvetésről, ezt a Felügyelő Bizottság, a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalja, és ennek ismeretében döntsön a testület a működéséről. Ők maguk,
hogy képzelik el a jövőt.
Papp Csaba képviselő:
Határidőt kellene megszabni.
Piskolczi Géza polgármester:
Következő hónap testületi ülésére készítse el a Kht. a tavalyi évi költségvetéséről szóló
beszámolót, és az elképzeléséről. Akkor kér majd javaslatokat a testülettől.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2008. (IV.24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Bököny Kht. ügyvezetőjének beszámolóját a 2007. évben
kapott támogatás felhasználásáról elfogadta.
Kéri a tavalyi évi költségvetési beszámolóját és a jövőre
vonatkozó elképzeléseket.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Nagy Sándor Kht. ügyvezető
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3./ Az önkormányzat gazdálkodásának 2007. évi zárszámadásáról
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló megérkezett az ülésre.
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tavalyi évi költségvetést. A teljesítés közel 100 %-os.
Összességében elfogadásra javasolja a bizottság.
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
A főkönyvi adatok, a Magyar Államkincstárhoz beadott beszámoló és a képviselő-testületi
anyag számszaki egyeztetése megtörtént. Számszaki egyezőség van, számviteli elvek alapján
lett összeállítva. Rossz elszámolási gyakorlaton kívül jelentős és lényeges hibát nem talált.
Nincs kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban.
Dr. Papp László képviselő:
Mire gondolt a rossz elszámolás kapcsán?
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
Vannak dolgok, amelyeken a későbbiekben változtatni kell. A telefonos elszámolással van
gondja. A járulékot megfizetni nagyon sok. Ezt az elszámolási rendszert át kellene tekinteni.
Nem ezen fog megjavulni az Önkormányzat gazdálkodása. Intézkedésre lenne szükség.
Dr. Papp László képviselő:
Jelezte ezt polgármester úrnak?
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
Nem jelezte. Egy vezetői levelet kell írnia június 30-ig. Meg kellene oldani, hogy egymás
közt ingyen beszéljenek, a többi beszélgetésről számlát kérni, és kigyűjtené mindenki
magának, hogy mennyi volt a magánbeszélgetés. Ez is jelentős kiadási tétel. Maga a
gazdálkodás kiegyensúlyozott. Az intézményfinanszírozás zökkenőmentes. Könnyebb
költségvetési év volt, mint a tavalyi. Szépen zárt az Önkormányzat. Az intézmény fenntartás
jelentős teher. Azt látja, mikor a bizonylatokat nézi, hogy a Kht. ügyvezetője és az
intézményvezetők felelősek a teljesítésért. A Kht. beépül az önkormányzat gazdálkodási
rendszerébe.
Dr. Horváth József képviselő:
A bizottsági ülésen a Bentlakásos Idősek Otthona beszámolóját hiányolták.
Gulyás József jegyző:
Majd az egyebekben elmondja Ács Lászlóné.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2008. (IV. 24.) számú
rendelete
az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007.
évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:
a.) Polgármesteri Hivatal
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
b.) Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
c.) Családsegítő szolgálat
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet
alkotnak.
(3) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
(4) A létszám keretet a 2; 2/1, 2/2 és a 2/3 számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat és a költségvetési szervei
2007. évi költségvetésének teljesítése:
3. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadás
a.) Kiadási főösszegét
b.) Bevételi főösszegét
állapítja meg.

626.449 ezer forintban,
619.698 ezer forintban

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a
3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
a 4, 4/2 és a 4/2. számú mellékletetek tartalmazzák.
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I. Költségvetési bevételek
4. § (1) A helyi önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti teljesítését a
7; 7/1; 7/2; 7/3. és a 7/4. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) az önkormányzat költségvetési szervei 2007. évi teljesített költségvetési bevételeit különkülön címenként a 8; 8/1; 8/2; 8/3 és a 8/4. számú mellékletek tartalmazzák.
I. Költségvetési kiadások
5.§ (1) a helyi önkormányzat összevont 2007. évi működési kiadási előirányzatainak
teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:
 Működési kiadási előirányzatok teljesítése:
Ebből:
•
•
•
•
•
•
•
•

Személyi juttatások:
Munkaadó terhelő járulékok:
Dologi és egyéb folyó kiadások:
Átadott pénzeszközök
Átfutó kiadások
Szociális juttatások
Folyószámla hiteltörlesztés
Intézmény finanszírozás

 Létszámkeret

814.458 eFt.
242.507 eFt.
79.184 eFt.
127.789 eFt.
17.297 eFt.
9.876 eFt.
115.330 eFt.
0 eFt.
222.475 eFt.

128 fő

 Felhalmozási előirányzatok teljesítése:

34.466 eFt.

Ebből:
•
•
•
•

Beruházások:
Felújítások
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
Felhalmozási célú hiteltörlesztés

14.235 eFt.
5.217 eFt.
2690.eFt.
1.800 eFt.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei – úgy mint a Barota Mihály
ÁMK – teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt
előirányzatonként a 5; 5/1; 5/2; 5/3; és a 5/4. számú mellékletek szerint állapítja meg. A
címenkénti kiadási előirányzatot és teljesülést az 6; 6/1; 6/2; 6/3; és az 6/4. számú mellékletek
tartalmazzák.
6. § Az önkormányzat beruházási kiadásait célonkénti teljesítésben a 9. számú melléklet, az
önkormányzat felújítási kiadásait célonkénti teljesítésben a 10. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzati hivatal több évre kiható feladatainak teljesítését a 12. számú melléklet
foglalja magába.
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8. § Az önkormányzat adósságállományát, az önkormányzat által nyújtott hitelek összegét a
11 és a 13. számú mellékletek mutatják be.
9. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások támogatott szervenkénti
bemutatása a 14. számú mellékletben lett rögzítve.
10. § Az önkormányzat 2007. évi zárszámadás egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 15., 16., 17., számú
mellékletekben rögzítettük.
III. Költségvetési létszámkeret
11. § (1) a Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi ténylegesen foglalkoztatottak
létszámát 128 főben hagyja jóvá, melyet a 2. számú melléklet tartalmaz.
(2) A költségvetési szervek létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:
a.)
b.)
c.)

Polgármesteri Hivatal
Barota Mihály ÁMK
Családsegítő Szolgálat

57 fő
68 fő
3 fő

Ezen adatokat a 2/1., 2/2. és a 2/3. számú mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dr. Papp László képviselő elhagyta az üléstermet.
4./ A költségvetésről szóló 2/2008. (II.14.) számú rendelet módosítása
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta napirendi pontot. Ez a rendelet-módosítás az ÖNHIKI
pályázat miatt szükséges.
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
Nehezen sikerült ebben az évben levezetni az ÖNHIKI-t. Erre a módosításra azért van
szükség, mert az első lakáshoz jutók támogatását, mint fejlesztési forrást az ÖNHIKI
beengedi, mivel tavaly is volt. 6.365 e Ft-ot jelent ez. Sok dolog van, ami még változhat. Év
végi záráskor igyekezett jó pozícióba kerülni az Önkormányzat. A végeredményt nem tudják.
Tavaly biztosabban látták, hogy fognak alakulni a dolgok.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Bököny Község Képviselő-testületének
8/2008.(IV.24.)
rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 14.) számú rendelet
módosításáról
Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint az államháztartásról szóló módosított 217/1998(XII.30.) korm. rend.
meghatározottakat - a 2/2008.(II.14.) évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1.§
A költségvetési rendelet 3.§ (1)-(2) számú bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő testület a helyi önkormányzat 2008. évi összesített költségvetésének
a./ bevételi főösszegét
532.581 eFt-ban
b./ kiadási főösszegét
588.351 eFt-ban
állapítja meg 55.770 eFt forráshiánnyal.
2.§
A költségvetési rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2007. évi
működési célú bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza
meg:
Működési bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Működési bevételek
- Működési célra átvett pénzeszközök
- Sajátos bevételek
- Intézményfinanszírozás
- SZJA és állami támogatások
- Forráshiány (folyószámla hitel)

765.877 eFt.

Fejhalmozási bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Fejlesztési célra átvett pénzeszköz
- Sajátos bevételek
- Szja és állami támogatások
- Felhalmozási célú hitel

40.780 eFt.

Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Támogatások átadott pénzeszközök
- Személyi juttatások
- Személyi juttatások járuléka

765.877 eFt.

15.817 eFt.
123.866 eFt.
13.280 eFt.
218.306 eFt.
338.838 eFt.
55.770 eFt.

113 eFt.
5.350 eFt.
22.317 eFt.
13.000 eFt

17.485 eFt.
217.781 eFt.
70.734 eFt.

11

- Dologi kiadások
- Szociális juttatások
- Intézményfinanszírozás

117.932 eFt.
123.639 eFt.
218.306 eFt.

Fejhalmozási kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Beruházások
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
- Felhalmozási célú hitel törlesztés

40.780 eFt.
32.615 eFt.
6.365 eFt.
1.800 eFt.

4.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2008 (IV.24.)
határo zata
az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok
2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
A)
Bököny Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló
2007. évi CLXIX. Törvény 17.§ (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban:
6. számú melléklet) alapján támogatási tényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.
B)
Bököny Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I./a) Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1000 fő feletti.
II./a) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn.
III./1) Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1500 fő feletti.
IV. Az önkormányzat
1. a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben
1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú
kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – 2007. évi költségvetési
törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában meghatározott –
kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel.
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2. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben
2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú
kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – költségvetési törvény 8.
melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjaiban meghatározott – kapacitáskihasználtsági feltételeknek megfelel.
V. Az önkormányzat helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó)
bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során
realizál.
VI./a) Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján
könyvvizsgálatra kötelezett.
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló elhagyta az üléstermet. Dr. Papp László
képviselő visszajött.
5./ A 3/2008. (III.01.) számú a temetőről és a temetkezésről szóló rendelet megvitatása
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője megérkezett az ülésre.
Gulyás József jegyző:
Az előző testületi ülésen már beszéltek a rendeletről, mikor itt volt Éber Istvánné is. Pár
dolgot mondtak, amit beleírt. Rendelet-módosítás lesz, nem új rendelet. Az 1. számú
mellékletbe beírta, hogy temető üzemeltetési díjtételek, és a díjak az ÁFA-t is tartalmazzák.
Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsággal átnézték a rendelet tervezetet. A 3 §. (2)
bekezdésében kiegészítés: „a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretein belül kíván a
jövőben gondoskodni”. A 4. §-át kiegészítették egy (8) bekezdéssel. A sírboltokra van egy
jogszabály, 2008. január 1-től építési engedély köteles. A díjtételeknél: halott befogadási díj
6.500 Ft és az üzemeltetőt illeti meg. A 2. számú mellékletet kiegészítették az urnával,
melynek díja 5 e Ft/elhunyt.
Dr. Papp László képviselő:
A pótdíj hogy működik?
Piskolczi Géza polgármester:
Ha meghal valaki és 5-6 év múlva meghal a házastársa, akkor pótdíjat kell fizetnie, hogy
odatemessék.
Dr. Papp László képviselő:
A 6. §. (8) bekezdését ki kellene venni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nem igazán érti. A kiküldött tervezetben 1500 Ft/nap ravatalozó használati díj és 3000
Ft/alkalom ravatalozó befogadási díj van. Az Ügyrendi Bizottság javaslata szerint a
befogadási díj 6.500 Ft és 2.500 Ft a hűtési díj.
Dr. Papp László képviselő:
Arról volt szó, hogy megnézik a költségeket, és úgy állapítják meg a díjtételeket.
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Piskolczi Géza polgármester:
Irreális a 6500 és a 2500 Ft. Sehol nem alkalmazzák a halott befogadási díjat.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
A pótdíj fogalma rátemetés, így van a törvényben. ÁNTSZ engedély kell hozzá, 2500 Ft-os
illeték ellenében. A sírhelydíjnál az újraváltást is meg kell határozni. Az áramdíj tavaly
181.997 Ft volt nettóban, ha az inflációt ráteszi 234 e Ft bruttóban a várható áramszámla. 45
elhunyt volt. Ebből 5200 Ft jön ki, de ezzel terhelni a lakosságot sok. Így javasolták, hogy nap
után kelljen fizetni. A halott befogadási díj a dolgozó bérét kellene, hogy fedezze. Ezen felül
még vannak más költségeik.
Piskolczi Géza polgármester:
Más temetőkben nincs halott befogadási díj. Miért nem kell másfelé fizetni?
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Bele kalkulálják a szolgáltatás díjába.
Dr. Papp László képviselő:
Ha önkormányzati fenntartásban lenne a ravatalozó, akkor is ezeket a költségeket be kellene
szedni. Azt is meg lehet csinálni, hogy ne legyen halott befogadási díj, de akkor a hűtési díjba
kell belekalkulálni.
Piskolczi Géza polgármester:
A halott befogadási díjtól térjenek el. Ha 40 halottal számolnak, 4200 Ft-ot és járulékait fizeti
az Orfeusz, az kb. 200 e Ft. Az elmúlt évben Zsőgön Lászlónak 540 e Ft-ot fizetett ezért a
szolgáltatásért. Duplán megfizette az Önkormányzat, és ezért nem kapott semmit. Legalább
önrészük legyen a ravatalozóból. Ez a lakosságot nagyon megterheli. Ha eltekintenek a halott
befogadási díjtól, és lesz 2500 Ft/nap hűtési díj, ravatalozó befogadási díj 3000 Ft/alkalom,
mely az Önkormányzatot illeti, akkor elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
Dr. Papp László képviselő:
Ha egy ingatlant odaadok üzemeltetésre, akkor furcsa, hogy az Önkormányzat szedi a
befogadási díjat, az üzemeltető meg a hűtési díjat. A 2500 Ft/nap a rezsit állja, ebben nincs
benne a gondnok bére. Külön kell választani az üzemeltetést és a vállalkozást.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
A törvény előírja, hogy valós költségek alapján lehet a díjtételeket megállapítani.
Piskolczi Géza polgármester:
Dr. Papp László az Önkormányzatot vagy Éber Istvánnét képviseli?
Dr. Papp László képviselő:
Az Önkormányzatot képviseli. A véleménye, hogy ezt a tervezetet így el lehet fogadni.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Javasolja, hogy a 3. §. (2) bekezdéséből húzzák ki a „jelenleg működő” és írják be, hogy
„kegyeleti szolgáltatási szerződés keretein belül kíván gondoskodni”. A 3. §. (4) bekezdéséből
ki kell venni, hogy a temető üzemeltetési díjtételeket az Önkormányzat pénzügyi irodájába
kell befizetni. A 4. §. (4) bekezdése és az 5. §. (6) bekezdése ugyanaz, az egyiket ki kell
húzni. A pótdíj helyett legyen rátemetés. A 6. §. (4) bekezdésénél található, hogy „sírboltok:
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méretük egyező a sírhelyek méreteivel”. A rendelet 11. §. (5) bekezdése kimondja, hogy a
koporsók száma határozza meg a méretet. A 6. §. (9) bekezdés: „Felnőtt sírhelybe koporsóban
történő rátemetés alkalmazása nélkül - e rendelet mellékletében meghatározott pótdíj fizetése
ellenében - a sírban még 2 urna helyezhető.” A pótdíj helyett legyen díjak. Rátemetés esetén
egyszemélyesben 2 urna helyezhető el. Érdemes beletenni a 6. §. (8) bekezdésébe: Rátemetés
esetén a temetéskor érvényes sírhely használati díj időarányos részét kell megfizetni. A 7. §.
(9) bekezdése 1. mondatát ki kell húzni, helyette: Felnőtt egyszemélyes sírhelybe 2 urna
helyezhető el.
Dr. Papp László képviselő:
Az 1. számú mellékletet ki kell javítani. A ravatalozó használati díj helyett hűtési díjat, a
ravatalozó befogadási díj helyett halott befogadási díjat kell írni. A 2. számú melléklet a
sírhely használati díjakat tartalmazza. A sírboltnál „a két elhunyt esetén: 10.000 Ft” ki lehet
húzni, és be kell írni az urnát.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Nem a személyeket kellene meghatározni, mert egyszemélyesbe helyezhető kettő,
kétszemélyesbe négy, a sírhelyekre kellene koncentrálni. Úgy lehetne, hogy egyszemélyes
sírhely díja, kétszemélyes, gyermek. A sírbolt lehet kétszemélyes, négyszemélyes,
hatszemélyes, nyolcszemélyes. Ezt is így kell meghatározni. A díja a sírhely díjának egyszerű
számtani átlagának 5 %-a. A sírboltnál lehet egy férőhelyre meghatározni, és be kell szorozni.
Dr. Papp László képviselő:
Egy embernél legyen 10.000 Ft. Urnasírhely 5.000 Ft.
Piskolczi Géza polgármester:
Szavazás előtt szeretné elmondani, hogy a rendeletnek nem megfelelően használja az Orfeusz
Kft. a ravatalozót. Raktárnak illetve elárusító helynek használja. Kereskedelmi tevékenységet
folytatni egy ravatalozóban közfelháborodást okoz a faluban. A rendeletben nem térnek ki
arra, hogy a temetkezésnél felhalmozott szemét hol kerül tárolásra, eltakarításra, elszállításra,
amely nagy összeg.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Temetés megrendelés esetén Pistár Péter a Váci utcán mutatta meg a kellékeket. Most
személyi változás lesz, és tényleg be vannak helyezve a ravatalozóba a kellékek, amennyi
elfér. Rövid időn belül elszállítják onnan.
Piskolczi Géza polgármester:
Raktárnak használják a ravatalozót, ez a felmondás egyik feltétele is lehet. A rendeletbe be
kell venni, mivel a temetést az Orfeusz fogja végezni, hogy fogja megoldani a szemét
elhelyezést.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
A temető egyházi temető, el fogja kérni esperes úrtól a temető szabályzatot, hogy az mit
tartalmaz.
Dr. Papp László képviselő:
A koszorút ráteszik a sírra, ha szemét lesz az a temető üzemeltetőjét terheli. A sírhelypénzből
kell fedezni ezt. A sírhelypénzt nem kell fizetni, nincs benne a szabályzatban.
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Piskolczi Géza polgármester:
Eddig az Önkormányzatot terhelte a szemétszállítás.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 2 ellenszavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2008. (V.01.) számú
rendelete
a temetőről és temetkezésről
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a temetőkről és a
temetkezések rendjéről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról szóló
szabályaira, a következő rendeletet alkotja:
I. Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Bököny Község Önkormányzatának tulajdonában álló
107 hrsz-ú, köztemetőre, az ottani temetésekkel kapcsolatos temetkezési tevékenységekre,
valamint a köztemető összes látogatójára.
Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában a Ttv. 3.§-a alapján:
a) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti
zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi
rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és
használnak, vagy használtak;
b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati
tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött
megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;
c) temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt,
urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztó üzemi építmény területén,
ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja,
továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól.
II. A köztemető fenntartása és üzemeltetése
3. § (1) Bököny Község közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése és fenntartása
az önkormányzat feladata.

16

(2) Az önkormányzat a köztemető és létesítményei fenntartásáról, e rendelet szerinti egyéb
tevékenységek végzéséről saját maga (üzemeltető), az ott folyó temetkezési szolgáltatási
tevékenységről kegyeleti szolgáltatási szerződés keretein belül kíván gondoskodni.
(3) A köztemető infrastrukturális létesítményei: ravatalozó, hűtőház, ivóvíz, hulladéktároló,
közkifolyók.
(4) A ravatalozó üzemeltetési díjtételeket az 1. számú melléklet tartalmazza.
III. A köztemető látogatási rendje és a síremlékekkel kapcsolatos építési munkák szabályai
4. § (1) Bököny község köztemetőjében a nyitva tartás: nyári 06.00 – 20.,téli
07.00 –
16.00
(2) A köztemetőben annak minden látogatója a hely jellegének megfelelő magatartást
köteles tanúsítani.
(3) A temető területére kutyát illetve egyéb állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével –
tilos.
(4) A köztemetőben az avart, elszáradt koszorúkat illetve virágmaradványokat elégetni tilos.
A sírhelyek gondozása közben keletkező hulladékot az üzemeltető által kijelölt
hulladéklerakó helyen kell elhelyezni.
5. § (1) A köztemetőben végzendő munkák időpontját illetve azok várható időtartamát – a
sírgondozás és a sírok virággal történő beültetését kivéve – a temetőgondnoknak be kell
jelenteni.
(2) Az építési munkákat végző vállalkozók vasárnap és ünnepnapok alkalmával
(Karácsony, Újév, március 15., Húsvét, Pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1.) a
temetőben nem dolgozhatnak, továbbá munkájukkal semmilyen más esetben nem zavarhatják
a búcsúztatási és temetési szertartásokat.
(3) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát ott megkezdeni csak
bejelentés után szabad. Az építési hulladékot annak keletkezésétől számított 3 napon belül el
kell szállítani.
(4) Az építésnél felhasznált ömlesztett anyagot (pl. beton) úgy kell elhelyezni, illetve
felhasználni, hogy az a földdel közvetlenül ne érintkezhessen (pl. vaslemezen vagy
keverőgépben).
(5) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani, és ott közlekedni tilos. Ez a tiltás
nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre, illetve
egyéb gépjárművekre (pl. mentőautó, tűzoltóság, egyéb kárelhárítás) rendkívüli
élethelyzetben.
(6) A temetőben a sírhelyek, sírbolt helyek bekerítése tilos.
(7) A sírbolt építése építési engedély köteles tevékenység.
IV. A temetési helyek
6. § (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat, pedig sorokra kell osztani. A
sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.
(2) A sírboltok, a gyermek, a kettős számára az egységes gondozás céljából külön táblát
vagy sorokat lehet kijelölni.
(3) A temetési helyek nyilvántartását üzemeltető a Ttv. 18.§-a alapján vezeti.
(4)
A temetőben lévő sírhelyek méretei
egy személyes
kettő személyes
a) Felnőtt sírhely:
2,50 m hosszú,
2,50 m hosszú,
2,00 m mély,
2,00 m mély,
1,50 m széles.
2,50 m széles.
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b) Gyermek sírhely

1,30 m hosszú,
2,00 m mély,
1,00 m széles

c) Urna földbe temetésénél:

0,80 m hosszú,
1,00 m. mély,
0,60 m széles.

d) Sírboltok: méretét a befogadott koporsók száma határozza meg
(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát (sírhely-használati idő) és a
rendelkezési jog ellenértékét (sírhely-használati díj) jelen rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
(6) A rendelkezési jog gyakorlása – a Ttv. 22.§ (2) bekezdése szerint – a temetési helyre
helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek
gondozására terjed ki.
(7) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál, pedig 30 cmnek kell lennie.
(8) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) tisztiorvosi engedély alapján rátemetéssel még egy
koporsó temethető. Rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhely használati díj időarányos
részét kell megfizetni.
(9) Felnőtt egyszemélyes sírhelybe rátemetés alkalmazása nélkül 2 urna helyezhető el.
Urnás rátemetésnél a koporsós temetési hely használati ideje nem hosszabbodik meg.
(10) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is
temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell
lenniük.
(11) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely táblákban folytatólagos sorrendben kell
felhasználni.
7. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
b) sírbolt esetén 60 év;
(2) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában újabb ciklusra megválthatók.
V. Díszsírhelyek adományozása
8. § (1) Bököny Község Képviselő-testülete azon elhunyt személyeknek, akik a települési
közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve a község fejlődése
érdekében kimagasló tevékenységet fejtettek ki, díszsírhelyet adományozhat.
(2) A díszsírhely adományozásáról a Képviselő-testület az elhunyt legközelebbi
hozzátartozóját írásban értesíti.
(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése
mellett -az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói is
eltemethetők.
(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányába az önkormányzat
köteles gondoskodni.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
hatályát veszti az 3/2008. (III.01.) rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott módon.

1. számú melléklet
A ravatalozó üzemeltetési díjtételek
(a díjak az ÁFA-t tartalmazzák)
Hűtési díj
Halott befogadási díj
(Üzemeltetőt illeti)

2.500 Ft/nap
6.500 Ft/alkalom

2. számú melléklet
A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (sírhely-használati idő) és a
rendelkezési jog ellenértéke (sírhely-használati díj)
(a díjak az ÁFA-t tartalmazzák)
Temetési mód megnevezése
Koporsós betemetés/rátemetés
Sírbolt
Urna sírhely

Sírhely használati díj
Egyszemélyes sírhely: 5.000 Ft
Kétszemélyes sírhely: 10.000 Ft
Gyermek sírhely (12 éves kor alatt): 1.000 Ft
10.000 Ft/fő
5.000 Ft

6./ Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megvitatása, elfogadása
Dr. Papp László képviselő:
A 13 és a 14. pontot vegyék ki, és a most meghatározott díjtételeket alkalmazva módosítsák a
szerződést. A javaslatát egyenlőre ne tárgyalják. Majd következő testületi ülésen beterjeszti.
Piskolczi Géza polgármester:
El kell napolni a napirendi pontot.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Ők most nem tartják be a szerződést, mert nem alkalmaznak 4 órás gondnokot február közepe
óta, nem is számláznak az Önkormányzat felé.
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Piskolczi Géza polgármester:
Ki kell venni belőle a boncolást, a Volga használatot. El akarja adni, másfél éve nem
használják. A köztemetés összegét meg kell határozni, és minden évben felülvizsgálni. Ki kell
húzni, hogy a hóeltolás az önkormányzat feladata. Dr. Papp László érintett a dologban, mert
Dalanics László lesz a temető gondnoka. Tudta ezt Dr. Papp László?
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Nem kötöttek szerződést. Pistár Pétert kijelentették. Keresni kellett valakit és őt találták.
Piskolczi Géza polgármester:
A ravatalozóból a koporsókat 24 órán belül vigye el.
Kovács Tibor alpolgármester:
Át kellene nézni az egész szerződést.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Tartsanak egy kis szünetet, vegyék elő az eredeti szerződést és nézzék át.
Dr. Horváth József és Dr. Komoróczy Péter képviselők elhagyták az ülést.
Piskolczi Géza polgármester:
A 13 és a 14. pontot vegyék ki a szerződésből és szeretné, ha a megállapodást is kivennék.
Dr. Papp László képviselő:
Javaslata, hogy az 1, 2, és a 3. pontot vegyék ki, maradjon a 4 és az 5. pont. A hóeltolás
továbbra is maradjon az önkormányzat feladata, és a Volga maradjon ott, ahol van.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
A Volgát megnézték és nem tudták beindítani. Jövő héten fog kijönni a szerelőjük és átnézni.
Igényt tartanának rá.
Dr. Papp László képviselő:
Addig ne vegyék ki a Volgát, míg el nem adják. Nem tudják hová tenni.
Piskolczi Géza polgármester:
A gépi hóeltakarítást vállalja az önkormányzat, a kézit nem. Jelenleg 10 üres garázsa van az
önkormányzatnak, van helye a Volgának.
Dr. Papp László képviselő:
Javaslata, hogy adják el az Orfeusz Kft-nak a Volgát.
Piskolczi Géza polgármester:
Szívességi használatra lett odaadva a Kft-nek, vissza kell venni.
Pelles Brigitta képviselő:
Az lenne a javaslata, hogy adják el Kiss László bökönyi lakosnak, ő akarta elsőnek megvenni.
Taskó Miklós képviselő:
Ha eladják Kiss Lászlónak, akkor nem lesznek rendbe az autó papírjai.
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Piskolczi Géza polgármester:
A Megállapodás 1,2,3 pontját kiveszik, a 4. pontba beírják, hogy a gépi hóeltolás az
önkormányzat feladata, a 6. pontba beírják, hogy az Orfeusz Kft. bruttó 60 e Ft-ért
megvásárolja a Volgát.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
A szerződésbe egy újabb pontba írják bele a gépi hóeltakarítást, és nem kell megállapodás.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2008. (IV.24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
felhatalmazza a jegyzőt a Kegyeleti Közszolgáltatási
Szerződés módosításának elkészítésére.
Döntött a VOLGA AK79-96 frsz. gépkocsi bruttó 60 e
Ft-os áron történő értékesítéséről az ORFEUSZ
Kegyeleti Közszolgáltató Kft részére.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: 2008. május 31.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője elhagyta az üléstermet. Bobikné Sándor
Erzsébet ÁMK kult. ig. helyettes megérkezett az ülésre.
7./ 2008. évi FALUNAP programjának megtárgyalása
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Az 1. tervezetet támogatták, melynek 747 e Ft az értéke.
140 fő vesz részt a rendezvényen, nekik egy egyszerű ellátást biztosítanak. 150 e Ft-ot
biztosítanak. Kérték polgármester urat, hogy készítsen kalkulációt, hogy ebből milyen ételt
lehetne összeállítani. Illetve polgármester úr kb. 30-40 főt meg kíván hívni, ezeknek az
embereknek az ellátását is biztosítani kell. A falu lakosságát nem javasolják vendégül látni.
Kovács Tibor alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottság ülésén az is elhangzott, hogy 100 e Ft-ot elkülönítenek sátorra. Akkor
polgármester úr elmondta, hogy előzetes kalkuláció alapján 1.100 e Ft-ba fog kerülni
körülbelül a falunap.
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Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. helyettes:
Tudna javaslatot tenni a költségek csökkentésére. A motorosokat, ha kihagyják, akkor
helyettük lehetne bruttó 95 e Ft-ért 2 db egy órás műsort, egy gyermek koncert és egy
nosztalgia koncert.
Papp Csaba képviselő:
Minden verzióba benne van Bunyós Pityu.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. helyettes:
Az elmúlt években a műsorok nagy részét Simon Gézától kérték, egy összegben meg tudtak
állapodni, és engedményt is kaptak. 160 e Ft lenne Bunyós Pityu, de lealkudott belőle 50 e Ftot. 420 e Ft-ért ajánlott 4 műsort: Isaszegi roma triót, Bunyós Pityut, Budai fivéreket, és a
tűzijátékot. 2 műsort hozni kell tőle, hogy 120 e Ft-ért megkapják a tűzijátékot. Homonyik
Sándor ingyen jön. Fel lehet hívni Simon Gézát, hogy kit tud ajánlani Bunyós Pityu helyett.
Ács Lászlóné képviselő:
Az óvodások, iskolások műsorát hiányolja.
Gulyás József jegyző:
A motorosok helyett lehet az óvodások és az iskolások műsora.
Papp Csaba képviselő:
Lehetne a Rakonczai fivérek helyett Josh és Jutta, és Aradszki László.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. helyettes:
Zsuzsi és Orsi 95 e Ft-ért ad kétszer egy órás koncertet. A motorosok kiesnek. 14.00-től
15.00-ig az óvodások és az iskolások lépnek fel, 15.00-tól Dósa Gyalogos Bandérium műsora,
16.00-tól polgármester köszöntője, kitüntető címek adományozása 16.30-tól latin tánc
bemutató, 17.00-tól Budai fivérek, 18.00-tól gyermekkoncert, 19.00-től rock and roll party,
20.00-től Josh és Jutta, 21.00-től felnőtt műsor, 22.00-től Homonyik Sándor, 22.30-tól
tűzijáték. Ha nyernek pályázaton a kistérségnél, akkor lesz pályázati pénzből virtus verseny és
kispályás focibajnokság, ha nem a fiatalok megpróbálnak valami sport programot kitalálni.
760 e Ft körül lesz. A 100 fő ugyanúgy marad, mert az iskolások, óvodások részére is kell
ellátás.
Papp Csaba képviselő:
Az időpont nem számít, majd be kell osztani a programokat. Attól függ ki mikor ér rá. Az
ellátást kell megbeszélni.
Piskolczi Géza polgármester:
Egy gyereknek egy üdítő és egy szendvics elég.
Pelles Brigitta képviselő:
Egy jégkrémnek jobban örül a gyerek, mint a szendvicsnek.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. helyettes:
Körülbelül 720 e Ft eddig, plusz 100 e Ft a sátor, plusz az étkezés.
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Piskolczi Géza polgármester:
Kérte a Képviselő-testületet, hogy a lakosságot is lássák vendégül. Kéri, hogy az 1 millió Ftot pótolják meg 100 e Ft-tal és ő kipótolja, ha az 1.100 e Ft-ot meg fogja haladni.
Dr. Papp László képviselő:
Bobikné Sándor Erzsébet vállalja a felelősséget.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. helyettes:
A műsorért tudja vállalni, de az étkezésért nem. Nem tud minden eseményre odafigyelni.
Piskolczi Géza polgármester:
Vállalja a felelősséget az egész falunapért.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2008. (IV.24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a falunapi programok megvalósítására 1.100 e Ft-ot biztosít a
2008. évi költségvetés terhére.
A Képviselő-testület által elfogadott program:
2008. június 28. 09.00 – 22.30
Program neve

Költségigénye

Fellépők Teendő
száma

9.00Ingyenes Gumi ugrálós
18.00
9.00 –
14.00

13.30

Sportprogramok
Kispályás focibajnokság,
virtus verseny kistérségi
pályázati forrásból, ha nyer.
Ha nem akkor a fiatalok
csoportja vállalja a
lebonyolítást, pályázati
programjukból tudunk némi
díjazást finanszírozni.
Bökönyi csoportok
fellépései

60.000,-

3

Terep
biztosítás

Kistérségi
pályázatnál
Fiatalok
pályázatából

Moderntánc,
óvodai,
iskolai
csoport,
nyugdíjasok

10

Étkezés
biztosítása
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14.30

Dósa Gyalogos Bandérium
műsora

15.30

Polgármester köszöntője
Kitüntető címek átadása

16.00
16.30
17.30
18.30
19.30
20.30
21,30
22.20
22.40

Latin táncbemutató
Budai fivérek zenés műsora
Rock and roll party
Zsuszi és Orsi
gyermekkoncert
Araczky László koncertje
Felnőtt koncertje
Josh Jutta
Tűzijáték
Homonyik Sándor
koncertje
Összesen:

100.000,-

20

10.000,-

8

80.000,-

2

35.000,-

2

95.000,-

3

110.000,-

2

Utaztatás
Virág,
kitüntető
címek
utaztatás
hangosítás
Hangosítás
Hangosítás
Hangosítás

2

Hangosítás

110.000,120.000,-

1

grátisz

2

Engedély
hangosítás

720.000,Felelős: polgármester, Bobikné Sándor Erzsébet
ÁMK kult. ig. helyettes
Határidő: 2008. július 31.

Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. helyettes:
Lenne még mondanivalója, de nem a falunappal kapcsolatban. Van 2 pályázati lehetőség. Az
egyik a Szabad Művészetért Alapítvány pályázata április 30-ig és október 02-ig lehet beadni.
Közművelődési feladat ellátására lehet kérni, önerő nem kell. A másik a Mobilitásnál van,
100 e Ft-tól 1.500 e Ft-ig lehet pályázni. Közösségfejlesztésre, programokra, egyéni
kezdeményezésre lehet pályázni. Április 30. a beadási határidő, ehhez viszont 20 % önerőre
van szükség. A programsorozat pályázat elbírálását elfogadta az Esza Kht, és az
eMagyarország pont első negyedéves jelentését elküldte az eMagyarország Centrumnak. A
Kistérség bekérte a 2008. évi programtervezetet.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. helyettes elhagyta az üléstermet.
8./ Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Piskolczi Géza polgármester
- Március 28-án Nyírtelken Klapka György megyei TÖOSZ elnökkel és 10 polgármester
társunkkal javaslatot tettek Zombor Gábor TÖOSZ elnöknek, hogy módosító javaslatként
tárja a minisztérium elé: a testületi létszám csökkentését, a képviselők díjazásának eltörlését,
mert aki marad az tényleg a közért akar tenni, nem pedig megélhetését akarja ebből
finanszírozni. Példaként: községi képviselő tagok számát 11 főről 7 főre csökkentené
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országosan, javaslata alapján. Szó volt még a nyugdíj korkedvezményről és a kettős indulás
megszüntetéséről.
- Megbeszélést folytatott a tűzoltókocsival kapcsolatban Újfehértóval és Szakollyal. Mindkét
település felajánlott egy tűzoltókocsit üzemeltetésre. Mindkettő kérte, hogy a vonulást tőlük
rendeljék.
- Április 03-án Nagykállóban záró konferencia volt „Fejlődés a Nyírségben” címmel, ahol
több neves előadó volt jelen. Harangozó Gábor Európa parlamenti képviselőtől kérdezte meg,
hogy Magyarországon miért ilyen körülményesek a pályázatok. Válasz: azon vannak, hogy
ezeket csökkentsék.
- A kerülőknél megtörtént a csereváltás. Nem sok eredmény született. Több esetben
ellenőrizte őket. Minden rendben volt, a megbeszélt időben a helyükön voltak szerdán és
csütörtökön történő ellenőrzésnél.
- 11-én megtörtént a Püspök úrral a megbeszélés. Levélben fog tájékoztatni az
állásfoglalásról.
- Remek jótékonysági bál volt az iskolában, akik ott voltak azok tudják.
- A Nyírségvíz 15 bekötést támogat. Megkezdték az összeírást. Azon lesznek, hogy minél
több közkutat számoljanak fel.
- A szennyvízberuházásról tárgyaltak Balkány, Kállósemjén, Bököny, Újfehértó részvételével.
Nagykálló, Balkány és Kállósemjén egy agglomerációban, Újfehértó és Bököny egy másik
agglomerációban közösen pályázna. Ha Nagykálló egyedül pályázik, akkor Balkány, Bököny,
Kállósemjén és Újfehértó együtt pályázik.
- Az iskolában részt vett a szülői munkaközösség tanácskozásán. Próbálta meggyőzni a
szülőket, hogy az elért 550 e Ft-os eredményhez, mely a jótékonysági bálon összejött,
pályázzanak. Nem sikerült.
- Az iskolában minőségi kifogást emelt a tető ellen a színeltérés miatt. A jegyzőkönyv
felvétele megtörtént. Nem biztos, hogy elfogadják, mivel az Átrium 2000 Kft. anyaggal
együtt vállalta a munkát, és azóta ez megszűnt.
- A kenyérbolt üzemeltetését Piskolczi Anita megszüntette. Várja a testület véleményét az
épület hasznosítására.
- Be lett adva a gépkocsira a pályázat, reméli sikeresen. Az 1. fordulóban csak 17 % nyert.
Kovács Tibor alpolgármester:
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen említette polgármester úr, hogy készen vannak a főtér
rendezés látványtervei.
Piskolczi Géza polgármester:
Még nem kapta meg őket.
Papp Caba képviselő:
A kenyérboltot véleménye szerint le kell bontani, nyáron mikor nincs óvoda, meg lehet
csinálni. Nem kell nekik. Csúnyán néz ki.
Pelles Brigitta képviselő:
Ő már mondta az előző ülésen is, hogy le kellene bontani.
Dr. Papp László képviselő:
Olvassa a napirendi pontot: polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. Amit
hoznak határozatot, és lejárt a határidejük, arról kellene tájékoztatni a testületet, hogy lett
végrehajtva. Szeretne bővebben hallani az írásbeli előterjesztés 1. pontjáról, a püspök úrral
folytatott beszélgetésről és a tűzoltókocsiról.
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Piskolczi Géza polgármester:
Nyírtelken volt 10 polgármester társával, Klapka György megyei TÖOSZ elnökkel
tanácskoztak. Javaslatokat tettek, melyeket a minisztérium elé terjesztenek. Pl.: a testület
létszám csökkentését javasolták, díjazás eltörlését, aki polgármesternek indul, az ne induljon
képviselőnek. Szó volt a korkedvezményről. Aki egy ciklust tölt el polgármesterként az 59
éves korában, ha nem választják újra, elmehessen nyugdíjba. Aki két ciklust tölt el az 57 éves
korában, aki három vagy annál több ciklust, az 55 éves korában. A tűzoltókocsival
kapcsolatban elmondaná, hogy tárgyalt Újfehértóval és Szakollyal is. Mindkét település
felajánlott használatra egy-egy autót. Mindenki a vonulást kérte tőlük. Bököny Szakolyhoz
tartozik 1992 óta. Újfehértónál 2 éve van tűzoltóság, távol van. Szakolytól fogadják el.
Püspök úr azt mondta, hogy abban az esetben ad helyt a ravatalozó helyre tételéhez, ha ezt a
vállalkozót kiteszik a ravatalozóból. A kerülőknél megtörtént a csereváltás. Fa tolvaj nem
volt, de szemetelőt fogtak.
Dr. Papp László képviselő:
A Suzukival mi van?
Piskolczi Géza polgármester:
A Suzuki tört, de már meg van javítva, forgalomképes.
Ács Lászlóné képviselő:
35 e Ft-jába került.
Gyalog Imre képviselő:
A mezőőrök tudják-e, hogy melyik föld kié?
Piskolczi Géza polgármester:
A saját területükön 80-90%-ban igen.
Dr. Papp László képviselő:
A végrehajtó hogy halad?
Gulyás József jegyző:
Jól halad, 5 millió Ft van nála.
Gyalog Imre képviselő:
Tele van gallyal a föld a határban. A föld közepébe öntik a szemetet.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2008. (IV.24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt
eseményekről elfogadta.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
9./ A 17/2006. (XII.29.) számú az önkormányzati kitüntetésekről szóló rendelet
megvitatása
Dr. Papp László képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet-módosítást. A díjakat csökkentették, és a
beterjesztés határideje március 30.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2008.(V.01.) számú
rendelete
a helyi kitüntető címek alapításáról és adományozásuk rendjéről
Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2001-ben a helyi közügyek területén
elért kimagasló teljesítmény elismerésére helyi kitüntető díjakat alapított.
Az időközben bekövetkezett változásokra is figyelemmel Bököny Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetésekről szóló,
többször módosított 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a települési kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről az alábbi
rendeletet alkotja:
Települési kitüntető díjak alapítása
1. § Bököny Község Önkormányzata a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló
teljesítmény, vagy hosszú időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére az
alábbi kitüntető díjakat alapítja:
a) Díszpolgári Kitüntető Cím
b) Bököny Községért Kitüntető Cím
c) Bököny Község Szolgálatáért Kitüntető Cím
d) Testnevelési és Sportdíj
Díszpolgári Kitüntető Cím
2. § (1) A község díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével
mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános
elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá
példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
(2) A díj odaítélésére a Képviselő-testület tagjai és Bizottságok tagjai tehetnek javaslatot.
(3) Évente legfeljebb 1 díj adományozható.
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Bököny Községért Kitüntető Cím
3.§ (1) Bököny Községért Kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek,
közösségeknek és szervezeteknek akik (amelyek) a tudományok, a művészetek, a fejlesztés, a
gyógyítás, az oktatás-nevelés vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas
színvonalú munkájukkal hozzájárultak Bököny Község fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez.
(2) A díj odaítélésére a Képviselő-testület tagjai, Bizottságok tagjai tehetnek javaslatot.
(3) Évente legfeljebb 3 díj adományozható. Ebből 2 díj személy(ek)nek, 1 díj szervezetnek
adományozható
Bököny Község Szolgálatáért Kitüntető Cím
4. § (1) Bököny Község Szolgálatáért kitüntetés adományozható annak a polgármesteri
hivatalban és az önkormányzat intézményeiben legalább 20 éves munkaviszonnyal rendelkező
dolgozónak, aki kiemelkedő szakmai felkészültségévei, magatartásával és munkájával
jelentős mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati feladatok végrehajtását, a
település polgárai ügyeinek intézését, a köz szolgálat az intézményi célok eredményes
teljesítését továbbá annak a bökönyi polgárnak, aki szakmai vagy társadalmi tevékenységévei
nagymértékben előmozdította a település tudományos, szellemi, gazdasági vagy
közösségéletének fejlődését és ezzel kivívta a polgárok megbecsülését.
(2) A díj odaítélésére a Képviselő-testület tagjai, Bizottságok tagjai, egyző és
intézményvezető tehetnek javaslatot.
(3) Évente legfeljebb 3 díj adományozható.
Testnevelési és Sportdíj
5. § (1) A díj a település sportja érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért, vagy
kiemelkedő sportteljesítményért azoknak a személyeknek vagy csapatoknak adományozható,
akik a sportteljesítmény mellett magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a
város közössége elé.
(2) A díj odaítélésére a képviselő-testület tagjai és Bizottságok tagjai tehetnek javaslatot.
(3) Évente legfeljebb 3 díj adományozható.
Az adományozás rendje
6. § (1) A kitüntető díjak évente adományozhatók, ünnepélyes keretek között adja a
Képviselő-testület képviseletében a polgármester, minden év június utolsó hétvégéjén, a
település falunapon.
(2) A kitüntetésre írásban javaslatot nyújthat(nak) be a Bököny Község Önkormányzat
Képviselő-tsetületéhez a 2-5.§-ban szereplő személyek és szervezetek. A javaslatokat minden
év március 30-ig kell benyújtani.
(3) A kitüntető díjak adományozásáról – kizárólag a határidőre beérkezett javaslatok
alapján – a képviselő-testület minősített többséggel dönt. A határozat a kitüntetett személyes
adatait nem tartalmazhatja.
7. § (1) A kitüntető díjakkal pénzjutalom, oklevél és emlékplakett jár.
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(2) A Díszpolgári Kitüntető Cím pénz jutalma a 100.000.- Ft. ; a Bököny Községért
Kitüntető Cím pénz jutalma 75.000.-Ft.; a Bököny Község Szolgálatáért Kitüntető Cím pénz
jutalma 50.000.- Ft. és a Testnevelési és Sportdíj pénz jutalma 20.000.- Ft., a pénzjutalmak
bruttó összegek.
(2) Ha a kitüntető díjban közösség vagy csapat részesül, emlékplakett és a közösség
minden tagja oklevelet kap.
(3) A díj ugyanazon személynek és közösségnek nem adományozható ismételten.
(4) A kitüntetések fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.
Záró rendelkezések
8.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően
indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.
(3) A rendelet hatályba lépését követően a 17/ 2006.(XII.29.) számú rendelete hatályát veszti.
10./ Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásról
megtárgyalása, döntés a címek adományozásáról

beérkezett

javaslatok

A testületi ülés zárt ülésen folytatódott, a képviselő-testület a zárt ülésen az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2008. (IV.24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 17/2006. (XII.21.) számú rendelete alapján 2008. évben az
alábbi kitüntető címeket adományozza:
Díszpolgári Kitüntető Cím: Jaksi József
Bököny Községért Cím: Jurás Miklósné, Viola Istvánné
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2008. június 28.
11./ Egyebek
Piskolczi Géza polgármester:
Van egy szilárdhulladékkal kapcsolatos határozatuk, de mivel új megyei közgyűlés elnöke
van, ezért új határozat kell hozni. Seszták Oszkár az új elnök.
Taskó Miklós képviselő elhagyta az üléstermet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2008. (IV.24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy akadályoztatása esetén a Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulási ülésen Piskolczi Géza
polgármester teljes jogkörrel képviselje.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. május 31.
Piskolczi Géza polgármester:
A Pénzügyi Bizottságon felvetették, hogy az IFI tanyán és a Teleházban létszám probléma
van. Igazgató úrral, Bobikné Sándor Erzsébettel és Nagy Sándornéval közösen megbeszélték
a dolgot. A könyvtáros, Nagy Sándorné minden nap 8-12 óráig a Teleházban van, 12-16 óráig
a könyvtárban. Az IFI tanyán a pályázaton nyert Kissné Dremák Anita lesz. Hétvégén meg ha
szabadságon van, akkor Bobikné Sándor Erzsébet lesz az IFI tanyán.
Visszatérve a ravatalozóra, mindenki nyilvánítsa ki a véleményét, hogy mit gondol arról, hogy
a ravatalozóban tárolja és árusítja a koporsókat az Orfeusz Kft.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Fel kell szólítani, hogy vigye el onnan. Nem kereskedelmi egység, működési engedéllyel
kellene, hogy rendelkezzen. Nem tarthatja ott a koporsókat.
Papp Csaba képviselő:
Adni kell neki egy hetet.
Dr. Papp László képviselő:
Nem helyes, hogy ott tárolja őket, de nem biztos, hogy ott árusította őket. Van egy
szerződésük az Orfusszal, fel kell szólítani.
Piskolczi Géza polgármester:
1992-ben 7 temetkezési vállalat volt, ebből 3 nyíregyházi. Az Orfeusz Kft-nek 50 települése
volt, ma 16 van neki, néggyel peres viszonyban áll.
- Intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítása
Ács Lászlóné képviselő:
A szociális ellátást nyújtó intézmények térítési díja változik. A szociális étkeztetés, menza,
iskolai étkeztetés újból áfa köteles. Módosítani kell a térítési díj rendeletet. Kérné a
Képviselő-testülettől, hogy az idősek klubja ingyenes legyen.
Augusztustól a Dél-Nyírségi Társulás keretein belül működik az intézmény. 2007. július 31-ig
10.574 e Ft-ot fizetett az Önkormányzat intézményfinanszírozásra. Ez a 4 hónapot követően
lecsökkent 5.779 e Ft-ra. 9 millió Ft volt a megtakarítás, ez a normatívából ered, a személyi
térítési díjak változásából, a férőhelybővítésből. A szociális törvény január 1-től módosult, a
bekerülés megnehezedett.

30

Dr. Papp László képviselő:
A zárszámadást is be kell hozni és a 2008. évi költségvetési tervezetet.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2008. (IV.24.) számú
rendelete
A Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Bökönyi Intézményegység
térítési djáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (9)
bekezdése szerint a szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78-80. §-ai szerinti költségek, önkormányzati
intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban feltüntetett
költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke.
A 29/1993. évi Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §ának (1) bekezdése e) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket
rendeli el: Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű normatív
állami hozzájárulást határoz meg, a szolgáltatásra, ellátásra vonatkozó szolgáltatási
önköltség kiszámítását követően az egyes normatíva kategóriákhoz tartozó normatív állami
hozzájárulás levonásával kell az intézményi térítési díjakat megállapítani.
Az intézményi térítési díjakat Bököny Község Önkormányzat Helyi rendeletének 2.§
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, Bentlakásos idősek otthona, tartalmazza, mely
2008. évben a következők szerint változik:
1.) Az Étkeztetés intézményi térítési díja:

367.-ft (20%ÁFA)

Étkeztetés
2008. március 01-ét követően, új belépő esetén:
ha a jövedelem a nyugdíjminimum ( 28.400.-)
150 %-át nem haladja meg:
150% - 300 % között van
300 % felett van:

297-ft/ebéd(20% ÁFA)
339.-ft(20% ÁFA)
407.-ft(20% ÁFA)

Az étkezési díj a 2008. évi VII. tv. értelmében, a rendelet hatályba lépését követően
tartalmazza a 20%-os ÁFÁ-t.
2.) Házi segítségnyújtás:
Intézményi térítési díj:
374.-Ft / nap
47.-Ft / óra
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2008. március 01-ét követően, új belépő esetén:
ha a jövedelem a nyugdíjminimum ( 28.400.-)
150 %-át nem haladja meg:
150% - át meghaladja

50.-Ft / nap
6.-Ft / óra
452.- Ft/ nap
72.-Ft/óra

3.) Idősek klubja
Szolgáltatás ingyenes
4.)Bentlakásos Idősek Otthona
2007. évben normatívában részesült ellátottakra
Intézményi térítési díj:

3064.- ft/nap

2008. március 01-ét követően, új belépő esetén
I.sáv. Jövedelem a nyugdíjminimum 150% -a alatt van : 2.823.-Ft/ fő / nap
II. sáv: Jövedelem a nyugdíjminimum 150% -a felett van: 3. 055.-Ft / fő / nap
Bejelentések:
Papp Csaba képviselő:
Szó volt a kenyérboltról. Mi lesz vele? Véleménye szerint le kell bontani. Semmire nem
használják.
Piskolczi Géza polgármester:
Következő képviselő-testületi ülésre kéri a javaslatokat.
Lenne egy mondanivalója. Dr. Papp Lászlóval nem tud tovább együtt dolgozni. Csak kritikát
kap, munkát nem. Az egyházi per kapcsán is más ügyvédhez mentek. Az önkormányzattal
kötött szerződését szüntessék meg. Az eseti megoldásokat meg tudják oldani ügyvéddel. Kéri
a Képviselő-testület véleményét. Használja a helyiséget, a számítógépet, nyomtat, fénymásol.
A temető anyagot elvitte az irodából, volt hogy jegyzőkönyveket is hazavitt kérdezés nélkül.
Dr. Papp László képviselő:
A két munkát nem kellene összekeverni. Az egyházi pert nem ő csinálja, de nem ő volt a
kezdeményezője. Személyeskedés ez a dolog, nem itt kellene megbeszélni. Havi 25 e Ft-ot
kap, 2 órától 3 óráig, fél 4 –ig használja az irodát. A számítógépet ritkán kapcsolja be.
Általában készen hozza a szerződéseket. Ingyen nyújt a lakosoknak jogi tanácsokat. Ez a 25 e
Ft, amit kap 5 éve. Azért vitte haza a temető anyagot, mert szüksége volt rá. Ehhez volt
szükség a jegyzőkönyvekre is. Meg kell szavaztatni a szerződését.
Gyalog Imre képviselő:
Felhozta volna polgármester úr ezt a dolgot, ha nincs a ravatalozós ügy?
Piskolczi Géza polgármester:
Már régóta meg akarta mondani, csak nem találta a megfelelő alkalmat.
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Papp Csaba képviselő:
A 2 dolgot nem kell összekeverni. Sok mindenben okosabb, mint bármelyikjük.
Gulyás József jegyző:
Szeretné elmondani, hogy az egyes építményekkel, építés munkákkal és építési
tevékenységekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.)
KTM rendeletet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról szóló a 2008. január 01-jén hatályba lépett 37/2007.
(XII.13.) ÖTM rendelet hatályon kívül helyezte. Felülvizsgálták a rendeleteket. Az
önkormányzatnak a hatályon kívül helyezett R. 9. §. (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódó
rendelete vagy rendelkezése nincs, illetve nem működik helyi tervtanács.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2008. (IV.24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
jegyző úr tájékoztatását elfogadta.
- Térfigyelő rendszerrel Bököny közbiztonságának biztosításáért című pályázathoz
szükséges önerő biztosítása
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2008. (IV.24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött a „Térfigyelő rendszerrel Bököny közbiztonságának
biztosításáért” című pályázat benyújtásáról.
A pályázat költségvetése 8.117.412 Ft. A pályázathoz szükséges
1.623.483 Ft önerőt az önkormányzat 2008. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2008. május 31.
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Több napirendi pont nem volt, polgármester az ülést bezárta.

Kmft.
Piskolczi Géza sk.
polgármester

Gulyás József sk.
jegyző
Pelles Brigitta sk.
Szűcsné Fekete Irén sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítők

34

