Bököny Község Képviselő-testülete
2008. február 14-én tartott rendes ülésének
7-2/2008.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (1- 29/2008., 1-6 /2008. R)
TÁRGYSOROZAT
1./ A 2007.évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.15.) számú rendeletének módosítása
2./ Nyírség Helyi Közösség céljait szolgáló feladatok finanszírozása, tagi hozzájárulás
3./ A Bököny KHT 2008. évi támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés alapján
4./ A Bököny Község Civil szervezeteinek (Polgárőrség, Tűzoltóság, SE, Viziközmű
Társulás) és a Görög Katolikus Egyház költségvetésben szereplő 2008. évi támogatásának
megtárgyalása támogatási szerződések alapján
5./ Bököny KHT ügyvezető bérének emelése
6./ Polgármester bérének megvitatása, elfogadása
7./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének megalkotása
8./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007. évi – kiemelten az adóhatóság - munkájáról
9./ Temető rendelet megvitatása, elfogadása
10./ A ravatalozó tulajdonjog viszonyának megvitatása, rendezése
11./ A vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság elnökének tájékoztatója
12./ A 2008. március 9-én tartandó népszavazás Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
megválasztása
13./ Óvodai ellátási és munkaterv 2007/2008-as nevelési év második félévére
14./ Óvodai többlet gyermeklétszám emelésének jóváhagyása
15./ Körzeti orvosokkal kötött önkormányzati megállapodás felülvizsgálata, elfogadása
16./ Óvodai udvar bővítésének megtárgyalása, Szabó Jánosné bökönyi lakos telkének
megvásárlása
17./ Egyebek
18./ Polgármester tájékoztatója

Piskolczi Géza
Polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február 14-én tartott
rendes üléséről.
Jelen vannak:
Piskolczi Géza
Kovács Tibor
Gulyás József
Ács Lászlóné
Berki Györgyné
Gyalog Imre
Dr. Komoróczy Péter
Papp Csaba
Dr. Papp László
Pelles Brigitta
Szűcsné Fekete Irén
Taskó Miklós
Fekete Beáta
Vastag György
Urbin Péterné
Remenyikné Kovács Róza
Lakatos Sándorné
Nagy Sándor
Bobikné Sándor Erzsébet

polgármester
alpolgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
gazdasági előadó
ÁMK Igazgató
ÁMK gazd. ig.
könyvvizsgáló
adó igazg. el.
KHT ügyvezető
ÁMK kult. ig. hely.

Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, Fekete Beáta gazdasági
előadót, Vastag György ÁMK Igazgató urat, Urbin Péterné ÁMK gazdasági igazgatót,
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgálót, Lakatos Sándorné adó igazgatási előadót, Nagy
Sándor KHT ügyvezetőjét. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Módosul a meghívóban szereplő napirend. A polgármester tájékoztatója az utolsó napirendi
pont lesz. Dr. Papp László képviselő javaslata a költségvetést érintő napirendi pontok
kerüljenek előre, és utána tárgyalják a költségvetést. 5, 8, 9, 10 napirendi pontok kerülnek
először megtárgyalásra.
A Képviselő-testület a módosítást 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Ács Lászlóné és Szűcsné Fekete Irén képviselőket. A
javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére:
1./ A 2007.évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.15.) számú rendeletének módosítása
2./ Nyírség Helyi Közösség céljait szolgáló feladatok finanszírozása, tagi hozzájárulás
3./ A Bököny KHT 2008. évi támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés alapján
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4./ A Bököny Község Civil szervezeteinek (Polgárőrség, Tűzoltóság, SE, Viziközmű
Társulás) és a Görög Katolikus Egyház költségvetésben szereplő 2008. évi támogatásának
megtárgyalása támogatási szerződések alapján
5./ Bököny KHT ügyvezető bérének emelése
6./ Polgármester bérének megvitatása, elfogadása
7./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének megalkotása
8./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007. évi – kiemelten az adóhatóság - munkájáról
9./ Temető rendelet megvitatása, elfogadása
10./ A ravatalozó tulajdonjog viszonyának megvitatása, rendezése
11./ A vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság elnökének tájékoztatója
12./ A 2008. március 9-én tartandó népszavazás Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
megválasztása
13./ Óvodai ellátási és munkaterv 2007/2008-as nevelési év második félévére
14./ Óvodai többlet gyermeklétszám emelésének jóváhagyása
15./ Körzeti orvosokkal kötött önkormányzati megállapodás felülvizsgálata, elfogadása
16./ Óvodai udvar bővítésének megtárgyalása, Szabó Jánosné bökönyi lakos telkének
megvásárlása
17./ Egyebek
18./ Polgármester tájékoztatója
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1./ A 2007.évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.15.) számú
rendeletének módosítása
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2./ Nyírség Helyi Közösség
finanszírozása, tagi hozzájárulás

céljait

szolgáló

feladatok

3./ A Bököny KHT 2008. évi támogatásának megtárgyalása
támogatási szerződés alapján
4./ A Bököny Község Civil szervezeteinek (Polgárőrség,
Tűzoltóság, SE, Viziközmű Társulás) és a Görög Katolikus
Egyház költségvetésben szereplő 2008. évi támogatásának
megtárgyalása támogatási szerződések alapján
5./ Bököny KHT ügyvezető bérének emelése
6./ Polgármester bérének megvitatása, elfogadása
7./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének
megalkotása
8./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007. évi – kiemelten az
adóhatóság - munkájáról
9./ Temető rendelet megvitatása, elfogadása
10./ A ravatalozó tulajdonjog viszonyának
rendezése

megvitatása,

11./ A vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság elnökének
tájékoztatója
12./ A 2008. március 9-én tartandó népszavazás
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
13./ Óvodai ellátási és munkaterv 2007/2008-as nevelési év
második félévére
14./ Óvodai többlet gyermeklétszám emelésének jóváhagyása
15./ Körzeti orvosokkal kötött önkormányzati megállapodás
felülvizsgálata, elfogadása
16./ Óvodai udvar bővítésének megtárgyalása, Szabó Jánosné
bökönyi lakos telkének megvásárlása
17./ Egyebek
18./ Polgármester tájékoztatója
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Napirend tárgyalása:
1) A 2007.évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.15.) számú rendeletének módosítása
Piskolczi Géza polgármester:
Elmondja, hogy a költségvetést módosítani kell a megváltozott év végi számlák miatt, kéri a
pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Elfogadásra javasolja a költségvetési rendeletet.
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2008. (II.14.) számú
rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetési 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 2/2007.(II.15.) 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 és a helyi kisebbségi önkormányzat 2006. évi összesített
költségvetésének
a./ bevételi főösszegét
619.714 eFt-ban
624.732 eFt-ban
b./ kiadási főösszegét
állapítja meg 5.018 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

805.077 eFt.
34.295 eFt.

- Működési célra átvett pénzeszközök

26.290 eFt.

- Sajátos bevételek

13.175 eFt.

- Intézményfinanszírozás

222.075 eFt.

- SZJA és állami támogatások

503.622 eFt.
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- előző évi visszatérítés

602 eFt.

- Forráshiány (folyószámla hitel)
Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Támogatások átadott pénzeszközök

5.018 eFt.
805.077 eFt.

- Személyi juttatások
- Személyi juttatások járuléka

16.010 eFt.
242.398 eFt.
78.099 eFt.

- Dologi kiadások

130.048 eFt.

- Szociális juttatások

116.447 eFt.

- Intézményfinanszírozás

222.075 eFt.

2) Nyírség Helyi Közösség céljait szolgáló feladatok finanszírozása, tagi hozzájárulás
Piskolczi Géza polgármester:
Tisza András és Demendi László a Helyi Közösség képviselője küldött egy levelet, melyet
felolvas. A Leader csoportban való részvétel miatt kell 100.000 Ft tagdíjat fizetni minden
egyes tagnak. Bökönyből az Önkormányzat, a Nőszövetség és Szálku Tibor a Nyírség Helyi
Közösség tagja.
Gyalog Imre képviselő:
Ez most egy évre vonatkozik vagy ameddig a Leader működik?
Piskolczi Géza polgármester:
Egy évre vonatkozik. Éves tagdíjról van szó.
Taskó Miklós képviselő:
Szálku Tibort helyettesítette egyszer, és ott mondták, hogy a 100.000 Ft-ból 20.000 Ft a tagdíj
80.000 Ft pedig hozzájárulás.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Nyírség Helyi Közösség feladatainak ellátása, a biztonságos
működés feltételeinek megteremtése érdekében a 2008. évre
100.000 Ft tagdíjat fizet az Önkormányzat 2008. évi
költségvetése terhére.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tagdíj
átutalására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. március 31.
3) A Bököny KHT 2008. évi támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés alapján
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Olyan döntést hozott a Bizottság, hogy a KHT telepnek a
3.050 e Ft-os támogatás időarányos részét adják oda. Június 30-al bezárólag megszüntetik a
KHT-t mint önálló szervezetet. Ebben a formában való működtetés nagyon sokba van az
Önkormányzatnak. Egy fél éves előirányzatot javasol a Bizottság.
Dr. Papp László képviselő:
Könyvvizsgáló asszonytól szeretné kérdezni, hogy a megszüntetéssel milyen hátránya
származna az Önkormányzatnak?
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
Nem egyszerű a kérdés. Amennyiben a KHT működik, az Önkormányzat olyan feladatokat lát
el a KHT keretein belül, amely nem közhatalmú feladat. Amire állami normatívát kap az
Önkormányzat, az közhatalmú feladat. Az Önkormányzat nem képes ellátni közművel
kapcsolatos feladatokat. Nem kell az Önkormányzat tevékenységi körébe tartoznia a
szemétszállításnak, szennyvízkezelésnek. Az Önkormányzat saját erőt nehezen tud biztosítani
beruházáshoz, ebben tudná őket támogatni a KHT. A KHT ami feladatot ellát, azt általában
nem számlázza ki. Van olyan KHT, amely megél az árbevételéből, és van amely nem. Van
olyan település, ahol most szüntetik meg a KHT-t és van ahol most hoznak létre. Ez azt
jelenti, hogy valószínű van létjogosultságuk, ez a mindenkori helyzettől függ. Most folyik egy
beruházás a KHT-ban. Miért ott zajlik ez, mikor meg akarják szüntetni?
Dr. Papp László képviselő:
Vannak az Önkormányzaton belül részben önálló, és önálló intézmények. A KHT leszámlázza
a munkadíját. Az Iskolával az egyik konfliktus, hogy túl drága az elvégzett munka. Nem
szívesen veszi igénybe a munkát az ÁMK. Van egyfajta ellentét. Megszüntetnék a KHT-t és
lenne egy 8 órás karbantartó, aki megcsinálná ezeket a feladatokat.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Van benne igazság, hogy az ÁMK-nak volt konfliktusa a KHT-val. Túlzás kihelyezni rájuk a
dolgot. A viták után jobbá vált a helyzet.
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
Nem gazdasági ellentétek ezek. A KHT-nak van egy önköltsége, amely abból adódik, hogy az
adandó munkákra mennyire tudja felosztani a bért azok közt, akiket foglalkoztat. Több a
munkája, akkor az egységnyi munkaidőre jutó költsége kevesebb. Ha kevesebb a munkája,
akkor magasabb. Ha mással csináltatják meg a munkát, akkor egyre magasabb lesz a költsége.
Vagy elfogadják azt, hogy azokra a tevékenységekre nem alkalmaznak
munkatörvénykönyvest, amelyet a KHT meg tud tenni, és mindent megpróbálnak vele
megcsináltatni. Ha van egy nagy beruházásuk, a KHT alvállalkozóként tud jelen lenni. Ő tud
bevételt szerezni.
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Piskolczi Géza polgármester:
A KHT csak a szippantókocsiból szerez bevételt. A többi ember olyan munkát csinál,
amelyből nincs bevétele. Ha pedig van, azt az Önkormányzattól veszi el vagy intézményeitől.
Dr. Papp László képviselő:
Csak az Önkormányzat irányába végez tevékenységet.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nem is törekszenek, hogy külső munkákat szerezzenek, hogy hozzájáruljanak azokhoz a
kiadásokhoz, amik a működésükkel kapcsolatban felmerül.
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
Régebben volt a Gamesz, és mindent elvégzett. Utána megszüntetésre került. A
polgármesternek nem az a feladata, hogy egy karbantartó brigádot vezényeljen, és létrejött a
KHT. A KHT ugyanúgy az intézményeknek szolgáltat, mint a Gamesz csinálta. Ha számlát
állít ki, az drága lesz, mert az Áfát neki meg kell fizetni. Vannak nagyon jól működő KHT-k.
Piskolczi Géza polgármester:
2009-től meg kell szüntetni, át kell alakítani a KHT-t.
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
Igen, közcélú kft-vé kell alakítani. Van, ahol élelmezésre hoznak létre KHT-t, vagy a
takarítók hozzá tartoznak.
Dr. Papp László képviselő:
Plusz munkát kell adni nekik.
Gulyás József jegyző:
Oda lehetne nekik adni az étkezést, meg a takarítást.
Nagy Sándor KHT ügyvezető:
Tud behozni olyan előterjesztést, melyben le van írva, hogy milyen munkáért milyen összeg
jár. Itt nem volt semmi. Mikor átvette csak tartozás volt. A követelményrendszer megvan. Az
alapvető feltételeket biztosítani kell. 3 műszaki dolgozó van, összesen öttagú a KHT.
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
A munkáltatói jogokat a Képviselő-testület gyakorolja az ügyvezető felett. Meg is
szüntethetik.
Gyalog Imre képviselő:
A Gamesz mikor megszűnt egy ideig nem volt semmi. Az előző polgármester megalakította a
KHT-t azzal a céllal, hogy az építkezéseknél alvállalkozóként lesz jelen, és itt marad a pénz.
De ebből nem lett semmi. Mással lett minden megcsináltatva.
Dr. Komoróczy Péter képviselő úr megérkezett.
Piskolczi Géza polgármester:
4. éve van a Konyha az ÁMK-hoz csatolva.
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
A legrosszabb az, mikor az Önkormányzatnál van.
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Piskolczi Géza polgármester:
Az a kérdés, hogy egész évre vagy 6 hónapra adják a támogatást?
Dr. Papp László képviselő:
Be kell tervezni az egész évet és majd meglátják.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Bökönyi KHT kérelmének helyt ad, és az Önkormányzat
2008. évi költségvetéséből 3.050 e Ft azaz hárommillió
ötvenezer forint összegű támogatást biztosít.
A támogatás feltételeinek meghatározásához megállapodást kell
kötni, melynek aláírására, utalványozására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
4) A Bököny Község Civil szervezeteinek (Polgárőrség, Tűzoltóság, SE, Viziközmű
Társulás) és a Görög Katolikus Egyház költségvetésben szereplő 2008. évi
támogatásának megtárgyalása támogatási szerződések alapján
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A civil szervezetek maradnak, de az egyházaknak az 1-1
millió Ft-ot nem javasolják.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
A Viziközmű Társulat 70 e Ft támogatási kérelmet nyújtott be, a Bökönyi Közérdekű
Vagyonvédelmi Őrség 630 e Ft, az ÁMK Diáksportegyesület 950 e Ft, a Településfejlesztési
Közalapítvány 27.500 Ft, a Bököny Község Sport Egyesület labdarugó szakosztálya 2.450 e
Ft, asztalitenisz szakosztálya 200 e Ft, a Bökönyi Görögkatolikus Egyház 1.000 e Ft, Római
Katolikus Plébánia hivatal 1.000 e Ft, Bököny Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 630 e Ft
támogatás igénylését kérte.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Bököny és Térsége Viziközmű Társulat kérelmének helyt ad,
és az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséből 70 e Ft, azaz
hetvenezer forint összegű támogatást biztosít.
A támogatás feltételeinek meghatározásához megállapodást kell
kötni.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Bökönyi Közérdekű Vagyonvédelmi Őrség kérelmének helyt
ad, és az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséből 630 e Ft,
azaz hatszázharminezer forint összegű támogatást biztosít.
A támogatás feltételeinek meghatározásához megállapodást kell
kötni, melynek aláírására, utalványozására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az ÁMK Diáksportegyesület kérelmének helyt ad, és az
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséből 950 e Ft, azaz
kilencszázötvenezer forint összegű támogatást biztosít.
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A támogatás feltételeinek meghatározásához megállapodást kell
kötni, melynek aláírására, utalványozására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány
kérelmének helyt ad, és az Önkormányzat 2008. évi
költségvetéséből 27.500 Ft, azaz huszonhétezer ötszáz forint
összegű támogatást biztosít.
A támogatás feltételeinek meghatározásához megállapodást kell
kötni, melynek aláírására, utalványozására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Bököny Község Sport Egyesület kérelmének helyt ad, és az
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséből a labdarugó
szakosztály részére 2.450 e Ft, azaz kétmillió négyszázötvenezer
forint, az asztalitenisz szakosztály részére 200 e Ft, azaz
kettőszázezer forint összegű támogatást biztosít.
A támogatás feltételeinek meghatározásához megállapodást kell
kötni, melynek aláírására, utalványozására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Bököny Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmének helyt
ad, és az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséből 630 e Ft,
azaz hatszázharminezer forint összegű támogatást biztosít.
A támogatás feltételeinek meghatározásához megállapodást kell
kötni, melynek aláírására, utalványozására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Bökönyi
elutasítja.

Görögkatolikus

Egyház

támogatási

kérelmét

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Bökönyi
elutasítja.

Rómaikatolikus

Egyház

támogatási

kérelmét

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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5) Bököny KHT ügyvezető bérének emelése
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Gyalog Imre képviselő:
Mennyivel nő?
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
150 e Ft-ra.
Dr. Papp László képviselő:
Január 01-től.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
támogatja Nagy Sándor KHT ügyvezető 2008. január 01-től
bruttó bérének 150 e Ft-ra történő emelését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. március 31.
6./ Polgármester bérének megvitatása, elfogadása
Piskolczi Géza polgármester:
Jelzi érintettségét az üggyel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal kizárja a polgármestert a
szavazásból.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal zárt ülést rendel el a napirendben.
Dr. Papp László képviselő:
Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Jegyző Úr tájékoztatására a
polgármesternek járó szorzót meg kell szavazni de a bére nem változhat, ezért a bérét nem
emeltük 460.000 forinton hagytuk, ami 11,9 szorzó.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

13

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
A polgármester bérét 460.000 forintban állapítja meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 2008. március 01.
7) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Az egyeztető ülésen az alábbi módosításokat hajtották végre. ÁMK intézeti finanszírozása
nőtt az alábbi tételekkel: további szakképesítésért jutó bér 1.215 e Ft, könyvjutalom 105 e Ft.
Csökkent az étkezési hozzájárulás 2.538 e Ft összegével és a biztosítási díjak 111 e Ft-jával.
A Polgármesteri Hivatalnál növelő tényezők: közutak kátyúzása 2.000 e Ft, non-profit
szervezeteknek nyújtott támogatás 128 e Ft. Csökkentő tételek: egyházak támogatása 2.000 e
Ft, biztosítási díj 270 e Ft, karbantartás 500 e Ft, falunap 500 e Ft, augusztus 20. ünnepség
100 e Ft, május 1. ünnepség 200 e Ft, Mikulás 100 e Ft, közkutak 200 e Ft, átmeneti segély
1000 e Ft, iskoláztatási támogatás 1000 e Ft, étkezési hozzájárulás 66 e Ft.
Gulyás József jegyző:
Felmerült egy pár dolog még. A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy állítsák vissza a
képviselők tiszteletdíját 50 e Ft-ra. Ez 1.900 e Ft lenne. Volt többféle javaslat. Javasolt
üdülési csekket vagy laptop vásárlást. A laptopot azért is javasolta, mert nagyon sok a
fénymásolás.
Dr. Papp László képviselő:
Az eseti segélyekre 700 e Ft lett javasolva. 300-350 e Ft volt tavalyi évben. Vegyük le 350 e
Ft-ra. Ezt a tételt lehetne módosítani.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Most 1.000 e Ft-tal szerepel.
Piskolczi Géza polgármester:
Azért nem lett annyira leszedve, mert a temetkezési segély megszűnt. 700 e Ft körül kellene,
hogy legyen. Tavaly még volt temetési segély, és kiadtak körülbelül 600 e Ft-ot.
Papp Csaba képviselő:
A mezőőrőkre van-e szükség? Mennyi fatolvajt fogtak már el? Több mint 3.000 e Ft, van-e
eredménye. A telefondíjat szeretné megkérdezni, hogy kinek a telefonját tartalmazza az 1.400
e Ft.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Az Önkormányzat telefonjainak díja. Benne van a Konyha, az Iskola egy része, Védőnői
Szolgálat, CSASE.
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Papp Csaba képviselő:
És a mezőőrök?
Piskolczi Géza polgármester:
1.200 e Ft az állami támogatás ebből. Visszatartó ereje van.
Taskó Miklós képviselő:
Sokkal hatékonyabban kell csinálni, nagyobb legyen a számonkérés. Nincs a munka kellően
megkövetelve tőlük.
Gyalog Imre képviselő:
Boros Péterrel minden nap találkozunk, de Poór Zoltánnal nem.
Piskolczi Géza polgármester:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen megtárgyalták, hogy vezényelve lesznek a kerülők bizonyos
földterületekre.
Papp Csaba képviselő:
Lehetne őket ellenőrizni. Eredményt mutassanak fel.
Gyalog Imre képviselő:
Az étkezési hozzájárulást hallották, hogy egységesen 6.000 Ft.
Piskolczi Géza polgármester:
Kivéve a köztisztviselőket, ők 12 e Ft-ot kaptak.
Papp Csaba képviselő:
A biztosítással kapcsolatban beszélgették, hogy vannak olyan dolgozók, akik 15-20 éve itt
vannak, és nekik elveszlik ez az évük.
Piskolczi Géza polgármester:
Nem fog elveszni, fizetik maguknak.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
270 e Ft az Önkormányzatnál, 111 e Ft az Iskolánál.
Piskolczi Géza polgármester:
Tavaly úgy döntött a testület, hogy 250 Ft-tal támogatja, de az új kötéseket nem támogatja. A
Pénzügyi Bizottság most úgy döntött, hogy senkit nem támogat.
Papp Csaba képviselő:
Ezt benne kellene hagyni. Vannak, akik már régóta itt vannak.
Vastag György ÁMK Igazgató:
A biztosítással kapcsolatban van egy pár ember, akiknek fizetik, és vannak akiknek nem. Ez
igazságtalan. A mezőőri témával kapcsolatban nem lehetne a rendőrséggel egy támogatásban
megállapodni, és átvállalná bizonyos részét.
Gulyás József jegyző:
A polgárőrökkel se dolgoznak együtt.
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Dr. Papp László képviselő:
Az alpolgármester tiszteletdíja meg az elvégzett munka arányban van-e? Mennyire indokolt
50 %-os különbségtétel az alpolgármester tiszteletdíja meg a Képviselő-testület tiszteletdíja
között. A képviselők a bizottságokban ingyen vesznek részt. Ha van olyan feladat, amely
indokolja, akkor elfogadja. Nézzék meg milyen a mögötte lévő tevékenység.
Kovács Tibor alpolgármester:
Következő testületi ülésre tud hozni beszámolót egy bizonyos időszakra. Ha polgármester úr
nem bízza meg feladattal, akkor nem tud mit csinálni.
Piskolczi Géza polgármester:
Van mikor egy időpontban két ülés van, akkor ő megy el. Még egyszer nem hozta be a kocsi
kilométer pénzét.
Gulyás József jegyző:
3 kérdésről kell dönteni. A biztosításról, a polgármester illetményéről és az ápolási díjról.
Véleménye szerint az ápolási díjat tegyék vissza, felül kell vizsgálni, vissza kell vonni.
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
A csökkentés előtti időszakot ismeri, arról hozott véleményt. Azt hiányolja a költségvetésből,
hogy milyen tételeket nem költenek el, amíg fedezetet nem találnak. Milyen kifizetéseket nem
engedélyez a Képviselő-testület ebből a költségvetésből 50 vagy 49 millió Ft-ig. Zárolni
kellene.
Piskolczi Géza polgármester:
Tavaly is év közben zároltak.
Dr. Papp László képviselő:
Melyek azok a tételek, amelyeket fognak tudni zárolni?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Non-profit szervezeteknek nyújtott támogatásból, útkarbantartás, ápolási díj, eseti segélyek.
Piskolczi Géza polgármester:
Fejlesztésre szánt összegek, ha a pályázatok nem sikerülnek.
Dr. Papp László képviselő:
Étkezési támogatás.
Gulyás József jegyző:
Az egyeztetésnél szó volt egy takarítónő elbocsátásáról. A Művelődési Házban és az
Egészségházban 1 fővel több takarítónő van. Szó volt még a Művelődési Házról is. A
Pénzügyi Bizottság kérdezte Vastag György Igazgató urat, hogy szervezné át a Művelődési
Házat. Ezt Igazgató úr és Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. helyettes le is írta.
Vastag György ÁMK Igazgató:
2 változatot dolgoztak ki. A Teleházat beköltöztetnék a Művelődési Házba, és a Teleház
épületét az Önkormányzat tudná értékesíteni. Ez nagyobb változások nélkül megoldható.
Beszéltek arról is, hogy a Családsegítő is elférne a Művelődési Házban. A Családsegítő
épületére se lenne szükség. Nem kellene 3 épületet fűteni. Nagy átalakítással nem járna.
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A másik változat az, hogy a Művelődési Ház tevékenységét és a Teleházat áttennék az IFI
tanyára. Az nagyobb költséggel járna. Ott nincs semmi, ami a tevékenységet biztosítaná. A
régi étkezde rész nagyon rossz állapotban van. Komolyabb vizesblokkot is ki kell alakítani. A
Teleházat a KHT hátsó részében tudnák elképzelni.
Pelles Brigitta képviselő:
Ha fent lenne a Teleház a Művelődési Házban, akkor az idősek nem tudnának felmenni.
Ács Lászlóné képviselő:
A Családsegítő nem való oda.
Dr. Papp László képviselő:
A Művelődési Háznak 5 millió Ft a fűtése egy évben.
Piskolczi Géza polgármester:
Annyi nincs.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
A Teleházat át kellene vinni a Művelődési Házba. A Teleházat el kellene adni, és abból
rendbe lehetne tenni az épületet.
Nagy Sándor KHT ügyvezető:
A nyílászárók cseréjével 30 %-os fűtés megtakarítást lehetne elérni.
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
A konyhával kapcsolatban szeretné elmondani, hogy költségvetési szervből ki kellene venni.
Csak a szervezet változik, és mindenki munkatörvénykönyves lesz.
Bejött az Idősek Otthona, megnyerték az Önhikin a pénzt, és attól fél, hogy ezt elvesztik.
Sokba van az intézményfinanszírozás. Ha a gyereklétszám nem alakul, akkor lehetnek
problémák.
Gulyás József jegyző:
Az ÁMK –nak 70 millió Ft normatívát adnak.
Vastag György ÁMK Igazgató:
A normatívából az Iskola jön ki a legjobban. Utána pedig az Óvoda, Művelődési Ház és
Könyvtár.
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
A konyha nem lehet veszteséges. A nyersanyagnormát meg kell fizettetni a gyerekkel. Az
élelmezési normatívának fedezni kell a rezsit. Ha nem nullán van, akkor törvénytelenül
működik.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Legalább 10 millió Ft-tal kevesebb normatívát kapnak, mint tavaly.
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
Igen a csökkenő gyereklétszám miatt.
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Gulyás József jegyző:
Ha az ÁMK-tól elmegy a Konyha és a takarítók, és nem lesz önállóan gazdálkodó intézmény,
akkor nem kell 3 gazdasági ügyintéző.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Szeptembertől megoldás kell.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Egy külső ember tegyen javaslatot. 33 pedagógus volt most 30 fő van. Voltak
csoportösszevonások is.
Dr. Papp László képviselő:
Az Idősek Otthonával mi van? A 3 fő felvétele mennyire volt indokolt?
Ács Lászlóné képviselő:
5.700 e Ft támogatást tettek be a költségvetésbe. Alap és szakellátás folyik. December 01-től
működik a nappali ellátás. A beindításával kellett egy ápoló dolgozót átirányítani. Beadták a
férőhelybővítésre a kérelmet, és ehhez a megfelelő szakmai létszámot biztosítani kell.
Októberben döntött a Képviselő-testület, hogy ezt a létszámot biztosítja. 2 fő felvétele nélkül
a 42 főre nem kapták meg a működési engedélyt. 80 %-ban szakképzett a személyi létszám.
Most jelentkeztek tanfolyamra, és 1 év múlva 100 %-ban szakképzett lesz a létszám.
December 11-vel fel kellett venni ezeket a dolgozókat.
Dr. Papp László képviselő:
Ez a minimum létszám?
Ács Lászlóné képviselő:
Igen. Takarító állás sincs fő állásban, közhasznú vagy közcélú foglalkoztatottal lesz
megoldva. Gazdasági szempontból jó dolog, hogy a 2 telephely 1 vezetés alatt van,
bérmegtakarítás van. A törvényileg meghatározott létszámmal működnek. Decemberben 4
lakó meghalt, így most 38 fővel működik az intézmény. Változott a szociális törvény. A
bekerülési feltételhez előírta, hogy gondozási szükségletet kell vizsgálni. Februárban lehet
benyújtani a kérelmeket, és 1-2 hónap az elbírálási idő, vagyonnyilatkozatot készít jegyző úr,
és azután lehet beköltöztetni a lakót. Előírja a költségvetés, hogy 3 sávban kell térítési díjat
megállapítani, ami normatíva csökkenéssel fog járni. Olyan új lakót tud felvenni, aki a
nyugdíjminimum 150 %-a alatt lévő jövedelemmel rendelkezik, az lesz a legalacsonyabb
normatíva szint. Ugyanígy van a házi segítségnél és a szociális étkeztetésnél is. Új dolgot
hozott a törvény. A plusz létszámmal, a férőhelybővítéssel, a kiegészítő normatívával együtt
van 5.700 e Ft mínusz. A normatíva 51.474.912 Ft összesen. Alapnormatíva a Családsegítőre
11.160 e Ft, a Gyermekjóléti Szolgálatra ugyanennyi, 325 e Ft a családsegítésre, 275 e Ft a
házi segítségnyújtásra, 7 db jelzőrendszeres berendezés van a faluban, Idősek nappalijára
2.200 e Ft. A Társulás 12 millió Ft-ot hozott. Akinek magas a nyugdíja arra kap a legtöbb
normatívát. Nem tartja rossz évnek a tavalyit. 26.400 e Ft a bevétel a gondozási díjból. A
konyhával van egy kis gond az áfa miatt. 3.069 Ft-ra jön ki az intézményi térítési díj ebben az
évben azokra, akik eddig bent laktak és rájuk normatívát kaptak. Most sávosan kell
megállapítani. Az 1. sáv 2.823 Ft-ra jön ki. A szociális étkeztetésnél is 3 sáv van. A
nyugdíjminimum 150 % alatti, 150 %-300% között, és a 300 % fölötti.
Gyalog Imre képviselő:
Mennyi volt az előző évi költség?
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Ács Lászlóné képviselő:
5.200 e Ft körül.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2008. (II.14.) számú
rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi pénzügyi tervéről
(költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. §
(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a
polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri
hivatalon belül az igazgatási tevékenység, város községgazdálkodási feladatok, stb. A
címrendet a költségvetési rendelet 1. számú mellékletei tartalmazzák.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését
532.581
581.986
49.405

E Ft bevétellel
E Ft kiadással
E Ft hiánnyal

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti
megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 3. számú melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
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(3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 9. számú melléklet
alapján hagyja jóvá.
4. §
A 3. §-ban megállapított bevételek ( 4.sz mellékletek ) és kiadások ( 5.sz mellékletek )
címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 2. számú mellékletek
tartalmazzák.
5. §
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését
a 8. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését
a 8. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási bevételek részletezését a 8.1
számú melléklet tartalmazza. A képviselő testület a magánszemélyek kommunális adó
bevételének 100%-át felhalmozási célú kiadásokra fordítja.
6. §
(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet
5/1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.
7. §
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. §
(1)A képviselőtestület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait
éves bontásban a 6. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek
előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

9. §
A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év
folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 11. számú
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
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10. §
A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 7.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
12. §
Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya
további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási
előirányzatának 10 %-át eléri, de legfeljebb a 1 millió Ft-ot, azt az önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
13. §
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. számú mellékletében
foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az
általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
14. §
(1) A 3.§ (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a
képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül
hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges
igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról,
valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik,
külön képviselő-testületi döntés alapján.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén a köztisztviselői
illetményalapot 2008. január 1-től 38.650. forintban állítja meg.
15. §
(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1
millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű
előirányzat-módosítási jogkör 2008. december 31-ig gyakorolható.
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(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az
önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a
költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése
után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
16. §
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és
kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak
a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény
biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére,
a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a
testület jóváhagyását követően.
17. §
(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját
hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - a jegyző által meghatározott módon számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét
meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével
elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért,
a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
18. §
(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására
csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles
betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
19. §
(1)Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal
köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 7/1. sz. mellékletét képező pénzellátási terv
alapján.
(2) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezeti.
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A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
20. §
(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a
polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint.
Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet
előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját
és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések
21. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell
alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: a 2/2007.(II.15.) rendelet és az
ezt módosító 10/2007.(VI.01.), a 14/2007.(VII.12.) a 17/2007. (VIII.16.), a 18/2007. (IX.13.),
és a 22/2007 (XII. 28.) rendeletet.
8) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007. évi – kiemelten az adóhatóság - munkájáról
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és az Igazgatási Bizottság megtárgyalta az adóhatóság beszámolóját.
Tudomásul veszik, hogy sok a munka. A gépjárműadóból sok a tartozás. Igyekeznek a
behajtásra intézkedést tenni.
Dr. Papp László képviselő:
Javasolták a Takarnet program megvásárlását. Be lett építve a költségvetésbe, és az iroda
rendbetétele is. Megkérték a jegyző urat, hogy a hagyatéki ügyeket adja át más ügyintézőnek.
Gyalog Imre képviselő:
Az Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot.
Megállapították, hogy sok a hiány, a kintlévőség.
Ács Lászlóné képviselő:
A Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Lakatos Sándorné adó igazgatási elődó:
Egy ember ennyi kintlévőséggel, hagyatékkal, kereskedelmi ügyekkel, telepengedélyekkel
nem tud foglalkozni. Ügyfélmentes napokon sem lehet érdemi munkát végezni. A kérelmet
önállóan nem töltik ki az ügyfelek. A hagyatéki üggyel kapcsolatban előadja, hogy a korábbi
időszakban a hagyatéki leltárba 2-3 aranykorona nem került be, ezért most egyre többen kérik
a póthagyatéki eljárás lefolytatását.

23

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Polgármesteri Hivatal 2007. évi – kiemelten az adóhatóság –
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: jegyző
Folyamatos: folyamatos
9) Temető rendelet megvitatása, elfogadása
Dr. Papp László képviselő:
Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet. A következő
módosítást javasolnák. Arról a temetőről lenne szó, amelyet nem használnak. A záradékot
javítani kell. A 4. § (1) bekezdésében meghatározzák a nyitva tartást. Van egy nyári és egy
téli nyitva tartás. A nyári reggel 6-tól este 8-ig lenne, a téli reggel 7-től délután 4-ig. Ha a
parcellázás meglesz, és kialakítják a temetőt, lenne egy temető gondnok és annak a
munkaidejéhez igazítanák majd a nyitva tartást. Nem lenne ez a probléma, ha az egyházi
temető kerülne önkormányzati üzemeltetésbe. De mivel megállapodás nem jött létre az
egyházzal, köztemetőt kellett kialakítani. Az 1. számú melléklet a jelenlegi költségeket
tartalmazza. A 2. számú mellékletet módosították, hogy a piaci verseny meglegyen. Az
egyszemélyes sír 5.000 Ft, a kétszemélyes 10.000 Ft. Sírboltnál is 5.000 Ft, illetve 10.000 Ft.
Piskolczi Géza polgármester:
Ez a temető azért jött létre, mert akik nem a történelmi egyház keretein belül vannak
megkeresztelve, azokat nem engedi be a temetőbe esperes úr. Köztemetőt kellett létrehozni. A
ravatalozó, hűtőház és boncterem 3.000-3000 Ft, ezt módosítsák ravatalozó, hűtő és
boncteremre. Nincs hűtőház csak hűtő.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2008. (III.1.) 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
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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 hamvasztóüzemi 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.
(2) Az önkormányzat a jelenleg működő köztemető és létesítményei fenntartásáról, e
rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről saját maga (üzemeltető), az ott folyó
temetkezési szolgáltatási tevékenységről – kegyeleti szolgáltatási szerződés keretein belül –
gondoskodik.
(3) A köztemető infrastrukturális létesítményei: ravatalozó, hűtőház boncterem, ivóvíz, élő
sövény lehatárolás (kerítés), hulladéktároló, közkifolyók.
(4) A ravatalozó díját 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 – 20.00
téli 07.00 – 16.00
(2) A köztemetőben annak minden látogatója a hely jellegének megfelelő magatartást
köteles tanúsítani.

25

(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 az avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni nem szabad.
(7) A temetőben a sírhelyek, sírbolt helyek bekerítése tilos.
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.
egy személyes
kettő személyes
(4)
A temetőben lévő sírhelyek méretei
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.
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: méretük egyező a sírhelyek méreteivel
(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.
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(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 – e rendelet
mellékletében meghatározott pótdíj fizetése ellenében – még egy koporsó temethető. A pótdíj
a következő sírhely feletti rendelkezési jog meghosszabbításnál időarányosan beszámításra
kerül.
(9) Felnőtt sírhelybe koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül – e rendelet
mellékletében meghatározott pótdíj fizetése ellenében – a sírban még 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.
ZARÓRENDELKEZÉSEK
23.§ (1) E rendelet 2008. március 01. napjától lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szabályainak betartásával a jegyző kötelessége.
10) A ravatalozó tulajdonjog viszonyának megvitatása, rendezése
Piskolczi Géza polgármester:
Az elmúlt héten az esperes úr ügyvédje itt volt Bökönyben és beszéltek. Megbeszélték, hogy a
temető ravatalozóját helyre teszik és bejegyzik. Megígérte esperes úr, hogy ma csütörtökre itt
lesz a szerződés. Tegnap délután esperes úr bejött és elmondta, hogy nincs szerződés, mert az
a ravatalozó az egyházé. Javasolta az esperes úrnak, hogy rendkívüli ülésen megtárgyalják.
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Dr. Papp László képviselő:
Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Javaslatuk, hogy a szükséges
eljárást indítsák meg. Nincs akadálya, hogy időközben egyezségre jussanak, akár peren kívül
is. Nem tudják ezt a vitát eldönteni. Javaslata, hogy szavazzanak titkosan. Polgármester úr
benne van az egyházi képviselő-testületben kéri, hogy ne képviselje az önkormányzatot. Az
ügyben való eljárással őt bízná meg a Képviselő-testület, de a perben az önkormányzat
képviseletét más lássa el. Mennyit ér a ravatalozó?
Papp Csaba képviselő:
20 millió Ft-ban van meghatározva.
Dr. Papp László képviselő:
Az ügyvédi megbízási díjról van egy külön rendelet, a pertárgy értékének 5 %-a. Ennyi
munkadíjat nem kérnek el. Egy apró pert sem vállalnak 100 e Ft alatt. Legalább 250 e
Ft.+perköltség. Határozzanak meg egy 250 e Ft-os limit megbízást.
Piskolczi Géza polgármester:
Van az önkormányzatnak esélye arra, hogy megnyerje ezt a pert?
Dr. Papp László képviselő:
Igen van esély, bár egy per kimenetét nem lehet előre megjósolni. Okiratokkal tudjuk
bizonyítani, hogy az önkormányzat építette.
Piskolczi Géza polgármester:
Azt, hogy érti, hogy képviselő-testületi tag? Nincs felszentelve, csak ott volt egy pár ülésen.
Esküt nem tett.
Papp Csaba képviselő:
Nem kell titkos szavazás.
Gulyás József jegyző:
Úgy gondolja, hogy a képviselő-testületnek meg kell gondolni, hogy be perli-e az egyházat.
Itt nem az esperes Úrról van szó, hanem a görög katolikus egyházról és az önkormányzatról,
gondoljuk meg.
Dr. Komoróczy Péter képviselő elhagyta az ülést.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

28

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Tulajdoni pert kíván indítani a bökönyi 104/2 helyrajzi számú
ingatlan vonatkozásában az Önkormányzat tulajdonjogának
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt a Bökönyi
Görög Katolikus Egyház ellen. A Képviselő-testület az eljárás
megindításával, a perbeli ügyvédi megbízással, illetve a
tulajdonjog rendezése ügyében az önkormányzat teljes körű
képviselettel Dr. Papp László önkormányzati képviselőt bízza
meg.
Az ügyvédi munkadíj felső határát a Képviselő-testület
perköltség, valamint 250.000-Ft.+esetleges ÁFA összegében
állapítja meg.
Felelős: Dr. Papp László képviselő
Határidő: folyamatos
Ács Lászlóné képviselő:
Legyen valaki, aki kinyitja a ravatalozót.
Dr. Papp László képviselő:
Az újságba bele kellene tenni az árakat.
Gulyás József jegyző:
A ravatalozót bárki használhatja.
Papp Csaba képviselő:
Akkor visszavonják a szerződésfelbontást?
Dr. Papp László képviselő:
Jogi szempontból felmondok egy szerződést, az vagy jogszerű vagy jogellenes. Akár
elfogadja akár nem. Kérheti a bíróságtól a jogviszony helyreállítását. Jelenlegi állapot szerint
a szerződés fel van bontva. Vissza kell vonni a határozatot.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 140/2007.
visszavonja.

(XI.28.)

számú

határozatát
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ács Lászlóné képviselő:
Nagyon örül, hogy erről döntöttek, mert nagy a faluban a felháborodás. Negatív érzéseket vált
ki Nagy Elek a temetés lebonyolítása miatt. Az alkalmazottak, akik a halottat kivitték piszkos
ruhában fogták meg a koporsót, az egyikőjükön még sapka is volt. Az esperes úr nagyon az ő
pártjukat fogja. A koporsó tetején ujjnyi vastag por volt. A halottat bent hagyják a
ravatalozóban, és a csokrokat vitték ki először. A halottszállító 3-4 óra múlva jön ki.
Dr. Papp László képviselő:
A szerződést visszavonják, és várják az Orfeuszt tárgyalásra. Egy megállapodás tervezet jó
lenne.
11) A vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság elnökének tájékoztatója
Ács Lászlóné képviselő:
A polgármester úr, az alpolgármester úr és a Képviselő-testület tagjai határidőben leadták
saját maguk és családtagjaik vagyonnyilatkozatát, így mindenki szavazóképes.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a vagyonnyilatkozat ellenőrző
elnökének tájékoztatóját elfogadta.

bizottság

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
Dr. Papp László képviselő elhagyta az üléstermet.
12) A 2008. március 9-én tartandó népszavazás Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
megválasztása
Gulyás József jegyző:
Egy módosítás van Pelles Brigitta helyett Dán Jánosné lesz.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslatára a 2008. március
09-én tartandó népszavazás Szavazatszámláló Bizottság
tagjainak megválasztását elfogadja az alábbiak alapján:

Tagok:

Tagok:

Tagok:

Tagok:

I. körzet: Kossuth u. 8-10. /Védőnői Szolgálat/
1. Vilmánszki László –elnök
Póttagok: Molnár Irén
2. Marozsán Mihályné
Nagy Sándorné
3. Sarkadi Mihályné
4. Barna Mária
5. Szabó Miklósné
II. körzet: Kossuth u. 12.
1. Dán Jánosné –elnök
2. Szabó János
3. Csákó Ferenc

Póttagok: Seresné Jurás Éva
Nagy János

III. körzet: Óvodaköz 2.
1. Káplár Mihályné –elnök
2. Olesnyovics József
3. Szabolcsi Jánosné

Póttagok: Mikle Jánosné
Barnucz László

IV. körzet: József A. u. 2.
1. Sallai Irén –elnök
2. Liptai Antal
3. Bojté János

Póttagok: Bodogán Mihályné
Kozákné Keresztényi Katalin

Felelős: jegyző
Határidő: 2008. március 01.
13) Óvodai ellátási és munkaterv 2007/2008-as nevelési év második félévére
Berki Györgyné képviselő:
Az Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 2007/2008-as nevelési év második félévére vonatkozó óvodai
feladat ellátási és munkatervet elfogadta.
Felelős: Óvodai tagintézmény vezető
Határidő: folyamatos
14) Óvodai többlet gyermeklétszám emelésének jóváhagyása
Berki Györgyné képviselő:
Az Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta. Elfogadásra javasolják.
Pelles Brigitta képviselő:
Csak a Képviselő-testület hozzájárulása kell.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az óvodai többlet gyermeklétszám emelését jóváhagyja, és
felhatalmazza a jegyzőt a kérelem és az adatlapok aláírására.
Felelős: jegyző
Határidő: 2008. március 14.
15) Körzeti orvosokkal kötött önkormányzati megállapodás felülvizsgálata, elfogadása
Berki Györgyné képviselő:
Elfogadásra javasolja az Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság.
Dr. Papp László képviselő visszaérkezett.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a körzeti orvosokkal kötött önkormányzati megállapodást
elfogadta. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. március 14.
16) Óvodai udvar bővítésének megtárgyalása, Szabó Jánosné bökönyi lakos telkének
megvásárlása
Piskolczi Géza polgármester:
A 300 e Ft-ból nem engedett Szabó Jánosné.
Dr. Komoróczy Péter képviselő úr visszajött.
Pelles Brigitta képviselő:
Elég az a terület az óvoda részére, ami megvan, ne terheljék a költségvetést.
Dr. Papp László képviselő:
Most nem veszik meg, csak ha enged belőle.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Szabó János bökönyi lakos telkének megvásárlását elutasítja,
nem fogadja el.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. március 14.
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17) Egyebek
- Számítógép pályázat
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely.:
Januárban az Internet Fejlesztésért Alapítvány megkereste polgármester urat, hogy lehetőség
van arra, hogy rászorult emberek kedvezményesen vásároljanak számítógépet. A pályázatnak
az a lényege, hogy fel kell mérni, hogy kik azok a településen, akik bruttó 30 e Ft-ért, hatszor
5 e Ft-os részletben számítógépet vennének. Azok az emberek lehetnek, akik gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek vagy rendszeres szociális segélyt kapnak, vagy az 1 főre eső
jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot, egyéb rendszeres szociális ellátásban
részesülnek, egyik vagy mindkét családfő munkanélküli, és előnyt élveznek a 3 vagy
többcsaládosok. Gyalogné Lovas Irénnel átnézte, hogy kik azok, akik gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek és kiküldött egy tájékoztató levelet. Előadást tartott erről, de nem
mindenki jött el. Felújított használt gépek ezek, ingyenes internet hozzáféréssel 2008.
december 31-ig. Non-profit szervezetek és önkormányzatok pályázhatnak. A gépek árát a
pályázat elnyerésekor ki kell fizetni egy összegben. Az első részletet a gép átvételekor a
családok kifizetik. Az Önkormányzat mikrohitelt nyújt a családoknak és törlesztik az
önkormányzatnak az 5.000 Ft-ot. Megkérdezte, hogy mi lenne, ha az önkormányzat is kérne 2
ilyen gépet, gondolt az IFI tanyára. Minden hónap 20-a a beadási határidő. 18 ember igényelt:
Barna Jánosné, Milák Tiborné, Kovácsné Balogh Erzsébet, Csiki Zsoltné, Erdélyi Jánosné,
Tóth László, Tógyer Andrásné, Ferencsák Ibolya, Vadász Andrásné, Varga Miklósné, Petrik
Kálmánné, Vadász József, Hajdú Miklósné, Sándor László, Szoták Zoltánné, Balogh Lajosné,
Szuhi Sándorné, Kereszi Mihály.
Papp Csaba képviselő:
A fele fizetné a fele nem.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely.:
A Képviselő-testület dönti el, hogy kik maradjanak. Ők a következők: Barna Jánosné, Tóth
László, Varga Miklósné, Petrik Kálmánné, Hajdú Miklósné, Sándor László, Szoták Zoltánné,
Balogh Lajosné, Szuhi Sándorné, Kerezsi Mihály. Jegyző úr írjon levelet az elutasítottaknak.
Akinek van számítógépe az már nem vehet részt ebben a pályázatban.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
úgy döntött, hogy Az Internet Terjesztéséért Alapítvány által
kiírt, „WiFi falu” pályázaton indulni kíván. A pályázati
felhívásban közölt feltételeket megismerte és elfogadja.
Amennyiben konzorciumi formában pályázik az önkormányzat:
A pályázatot konzorciumi formában nyújtja be. A konzorciumi
partnerség keretében vállalja, hogy a fent megjelölt konzorciumi
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partner vezető szervezete tagjainak/képviselőinek részt vételét a
végfelhasználók kiválasztásában biztosítja, az erről készült
jegyzőkönyv hitelesített másolatát a pályázatához csatolja.
Bököny
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, az ahhoz
csatolandó nyilatkozatok, valamint a pályázati támogatás
elnyerése esetén a Támogatási Szerződésnek - a Képviselőtestület döntésének megfelelően történő - aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
- Barota Mihály ÁMK Kulturális Tagintézmény 2008. évi munkaterve
Berki Györgyné képviselő:
Az Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Dr. Papp László képviselő:
Ezekért a kulturális tevékenységekért a felelős Bobikné Sándor Erzsébet?
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely.:
Igen, egyedül.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Barota Mihály ÁMK Kulturális Tagintézmény 2008. évi
munkatervét elfogadta.
Felelős: ÁMK Kulturális tagintézmény vezető
Határidő: folyamatos
- Márton Tibor Bököny, József A. u. 132. lakos kérelme
Piskolczi Géza polgármester:
Felolvassa a kérelmet.
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A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Márton Tibor Bököny, József A. 132. szám alatti lakos kérelmét
az Önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel elutasítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. március 14.
Piskolczi Géza polgármester:
Mielőtt Remenyikné Kovács Róza el nem ment beszélgettek a konyhával kapcsolatban. Nem
rossz ötlet, amit mondott, bevinni a KHT-ba a konyhát. 4,5-5 millió Ft Áfától esnek el, ha
nem viszik be a KHT-ba. Minél hamarabb dönteni kell a testületnek.
Gyalog Imre képviselő:
Ettől még veszteséges lesz a KHT.
Gulyás József jegyző:
A takarítókat is be kell vinni.
Dr. Papp László képviselő:
Ez nem olyan egyszerű. Sok járulékos kérdés van, amiben dönteni kell. Hogy vannak felvéve
a takarítónők? Munkaszerződéssel vagy közalkalmazottak?
Piskolczi Géza polgármester:
Közalkalmazottak, de csak az iskolában.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Jegyző úr készítse elő a következő testületi ülésre.
Papp Csaba képviselő:
Arról volt szó, hogy megszüntetik a KHT-t.
Dr. Papp László képviselő:
1 takarítói állást meg kell szüntetni.
- Intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Ács Lászlóné képviselő:
Differenciált intézményi térítési díjat kell megállapítani. Akik december 31-én étkezésben
részesültek 367 Ft az intézményi térítési díj. Március 01-től az új belépők esetében, ha a
jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át 297 Ft, 150 % - 300 % között 339
Ft, 300 % felett 407 Ft. Minden sávban külön normatívát lehet igényelni. Házi
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segítségnyújtásnál is változik. December 31-én házi segítségnyújtásban részesülőknél 374
Ft/nap, 47 Ft/óra. Március 01-től új belépők esetén, ha a jövedelem a nyugdíjminimum 150
%-át nem haladja meg 50 Ft/nap, 6 Ft/óra, 150 %-át meghaladóknál 452 Ft/nap, 72 Ft/óra.
Idősek Klubja esetén 97 Ft/nap. A Bentlakásos Idősek Otthonánál a december 31-én
ellátásban részesülőknél 3064 Ft/nap az intézményi térítési díj. Március 01-től, ha a
jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a alatt van 2823 Ft/nap, 150 % felett 3055 Ft/nap.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2008. (II.14.) 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,
amelyet az előző év adatai alapján, a tárgyév március 1-jéig kell megállapítani.
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

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
339.-ft
407.-ft

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
3.)Idősek klubja
Intézményi térítési díj:
4.)Bentlakásos Idősek Otthona
Intézményi térítési díj:

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

3064.- ft/nap

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
Ács Lászlóné képviselő:
Az ÁNTSZ kétszer tartott ellenőrzést, megjelölték az ételkihordás módját. A működési
engedélyt is bevonhatják. Venni kellene egy autót. Ezt az autót arra is felhasználnák, hogy az
Idősek Nappalijába behozzák az időseket. Használt autó cseréjére mindig írnak ki pályázatot.
Gyalog Imre képviselő:
Nem lehetne ezt Nagykállótól kérni.
Piskolczi Géza polgármester:
Ha megveszik ezt az autót, akkor ez az önkormányzat költségvetését terheli, mivel 5.700 e Fttal lett elfogadva a Bentlakásos Idősek Otthona költségvetése.
Gyalog Imre képviselő:
Nagykálló több támogatást tudna rá igényelni.
Piskolczi Géza polgármester:
Lehet ki sem lesz írva pályázat.
Dr. Papp László képviselő:
Várják meg az ÖNHIKI-t.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Hány embernek szállítanak ki ebédet?
Ács Lászlóné képviselő:
68 főnek.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Venni kell egy idősebb autót.
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Piskolczi Géza polgármester:
Egy 4 éves Suzukit megnézett 1 millió Ft-ért, 50 e Ft az átírás. 1.200 e Ft értékű autó, de
lealkudta. 4 ajtós, 4. éves. Attól fél, hogy az ÁNTSZ megbünteti őket. Havonta 30 e Ft.
Dr. Papp László képviselő:
Meg kell nézni a pályázatokat.
- SZMSZ módosítása
Gulyás József jegyző:
A zárt ülést zártan kell csinálni, de a határozatot nyíltan kell kihirdetni. A polgármester
alpolgármester akadályoztatása esetén a korelnök helyettesíti.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2008. (III.1.) számú
rendelete
a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról
Bököny község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 18. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg a szervezeti és
működési rendjéről és az 5/2007.(IV.01.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 33.§ (4) bekezdését az alábbiakkal módosítja, egészíti ki:
(4) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai és a jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett
és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. A
zárt ülésen hozott határozatot nyílt ülésen ki kell hirdetni a közérdekű adat megismerése
érdekében.
2.§
A rendelet 89.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) A polgármester és az alpolgármester akadályoztatása esetén a polgármesteri teendőket a
képviselő-testületi ülésen a mindenkori korelnök veszi át.
3.§
A rendelet 8. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki:
Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság feladat- és hatásköre:
- javaslatot tesz a polgármester juttatásainak megállapítására, bérének változtatására.
4.§
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(1) A rendelet a kihírdetése napján lép életbe.
(2) Kihírdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon rendelkezik.
- A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása
Dr. Papp László képviselő:
Csak az építést fogják támogatni a lakásvásárlást nem.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2008. (III.1.) számú
rendelete
A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete „a lakáscélú állami támogatásokról” szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján „a helyi
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a rászoruló családok (személyek) lakásszerzésének támogatása
érdekében – az önkormányzat gazdasági lehetőségeivel összhangban – meghatározza Bököny
Község Önkormányzata által biztosított lakáscélú támogatások formáit, szervezetét, valamint
a támogatásra való jogosultság feltételeit.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Bököny Község közigazgatási területén élő, és ott állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed
magántulajdonú lakás felépítésére.

Bököny

Község

közigazgatási

területén

(3) Nem minősül új lakás felépítésének meglévő épület, épületrész vagy építmény bővítése,
illetve átalakítása.
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Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:
1. Lakás: az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely helyiségei, közművesztettsége,
melegvíz-ellátása, fűtési módja alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos,
komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) sorolható.
2. Fiatal házaspár: ha lakásépítés esetén a használatba vételi engedély megadásának
időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.
3. Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él,
kivéve, ha élettársa van.
4. Együtt költöző: a támogatást kérő és közeli hozzátartozója, aki a támogatással érintett
lakásba költözik.
II. FEJEZET
A TÁMOGATÁS FORMÁJA, FELTÉTELEI ÉS MÉRTÉKE
A támogatás formája
4. §
A lakástámogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás feltételei
5. §
(1) Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bököny község közigazgatási
területén lévő lakás építéséhez az alábbi személyeknek a (2)-(4) bekezdésben meghatározott
feltételekkel nyújthat támogatást:
• Fiatal házaspárok
• Kiskorú gyermeküket egyedül nevelő szülők, illetve kiskorú unokáikat egyedül nevelő
nagyszülők
• 40 év alatti egyedülálló nagykorú magánszemélyek.
(2) Lakástámogatás nyújtásának feltétele, hogy az igénylőnek, illetve fiatal házaspárok esetén
valamelyik házastársnak Bököny községben legalább 3 éves, állandó bejelentett lakóhellyel
kell rendelkeznie.
(3) Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bököny község közigazgatási
területén lévő lakás építéséhez abban az esetben is nyújt támogatást, ha a régi, lakhatatlan
házát lebontja és helyette új lakást, épít a településen.
(4) A lakástámogatás akkor igényelhető, ha lakásépítés esetén a jogerős használatba vételi
engedély megadására 2005. január 01. napját követően kerül sor.
A kérelmet a vásárlástól, használatbavételtől számított 120 napon belül kell benyújtani.
(5) Fiatal házaspárok kizárólag együtt részesíthetők támogatásban.
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A támogatást kizáró okok
6. §
(1). Lakás építéséhez nem nyújtható támogatás, ha
a.) az igénylő, házastársa, élettársa kiskorú gyermeke, valamint a vele együttköltöző
családtagja korábban bármely önkormányzattól lakáscélú támogatásban részesült.
b.) az igénylő, házastársa, élettársa és kiskorú gyermeke, valamint a vele együttköltöző
családtagja a kérelem benyújtásának időpontjában 50%-ot meghaladó tulajdoni hányadú
lakástulajdonnal rendelkezik, kivéve az 5.§ (3) bekezdése.
A támogatás mértéke
7. §
A lakáscélú vissza nem térítendő támogatás mértéke:
(1) Lakásépítés esetén legfeljebb 250. 000.-Ft.
III. FEJEZET
A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA ÉS A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
8. §
(1) Lakáscélú támogatási kérelem benyújtásának helye Bököny Község Polgármesteri
Hivatala, amely kérelemhez csatolni kell a kérelmező vagyonnyilatkozatát.
(2) A kérelem beadásától számított 60 napon belül a Pénzügyi Bizottság javaslatát figyelembe
véve a kérelmet a Képviselő-testület bírálja el.
9. §
(1) A vissza nem térítendő támogatás – a megkötött megállapodás szerint – az Önkormányzat
számláját kezelő pénzintézeten keresztül nyújtható.
(2) A támogatás összegét a tárgyévi költségvetésben kell rögzíteni.
IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. §
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
hatályát veszti az 12/2007. (IV.10.) rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott módon.
- Alapító Okirat módosítása
Gulyás Jószef jegyző:
Az ÁMK és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosítani kell.
Többféle igazgatási feladatot lát el a Polgármesteri Hivatal és az ÁMK, és ezeket kellett
felsorolni.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2008. (II.14.) számú
határozata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 88.§ (3) bekezdése alapján az alábbi okiratot adja ki:
1. Költségvetési szerv neve:
Bököny Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2. Költségvetési szerv székhelye:
4231 Bököny, Kossuth utca 3. szám
3. A Hivatal működési területe:
Bököny Község közigazgatási területe
4. Gazdálkodási jogkör:
A szerv a gazdálkodása módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, s ebből következően az
előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű.
5. A Hivatal alapító szerve:
Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6. Alapítás dátuma:

1990. 09. 30.

7. Alapítós módja:

Új intézmény jogelőd nélkül

8. A Hivatal felügyeleti szerve:
Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9. A Hivatal gazdálkodási rendje:
Gazdálkodását az arra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján
végzi.
Adószám:
15404321-2-15
KSH statisztikai számjel: 15404321-8411-321-15
Költségvetési végrehajtásra szolgáló számlaszám:
Állami hozzájárulás számlaszáma:
Számlavezető pénzintézet neve:

68800020-11034940
68800020-11034995
Szabolcs Takarékszövetkezet

10. A Hivatal törzsszáma, szakágazati besorolása, típusa.
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Törzskönyvi azonosító szám:
Szakágazati besorolása:

404321
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Típusa: Polgármesteri Hivatal
11. A Hivatal szakfeladatai (tevékenységei):
014034
552411
631211
751153
751175
751186
751845
751856
751878
751922
751966
751999
851219
851297
853311
853333
853344
853355
902113
924047
930316

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
Munkahelyi vendéglátás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
Települési vízellátás és vízminőség védelem
Közvilágítási feladatok
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető
elszámolása
Finanszírozási műveletek elszámolása
Háziorvosi szolgálat
Védőnői szolgálat
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
Munkanélküli ellátások
Eseti pénzbeli szociális ellátások
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
Települési hulladékok kezelés, köztisztasági tevékenység
Sportcélok és feladatok
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

12. Ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke:
A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
13. A költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek kinevezési (megbízási) rendje:
A költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek kinevezési, megbízási rendje az alábbiak
szerint alakul:
a) A jegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testület döntése
figyelembe vételével a polgármester irányítja.
A pályázati felhívás közzétételének rendje:
- Belügyminisztérium hivatalos lapjában, legalább 1 alkalommal kell
- a megyei lapban legalább 1 alkalommal lehet közzétenni.
b) A jegyzőt a helyi önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. A kinevezés
határozatlan időre szól.
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14. A költségvetési szerv megszüntetése:
Az intézmény a jogszabály által nevesített esetekben a 4.-ban megjelölt alapító jogosult
megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2008. (II.14.) számú
határozata
Általános Művelődési Központ alapító okirat
módosításáról
A Képviselőtestület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 37. §. (2) bekezdése alapján
figyelemmel az 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (1)-(3) bekezdésére és a
217/1998.(XII.30.) Kormány számú rendeletre az 102/2003. (I.31.) számú határozatát a
következők szerint módosítja az Általános Művelődési Központ alapító okirat hatályos
szövegét a következők szerint határozza meg:
1.)

Az intézmény típusa:

Többcélú közoktatási intézmény
Általános Művelődési Központ

2.)

Az intézmény neve:

Barota Mihály
Általános Művelődési Központ

3.)
4.)
5.)

Az iskolai évfolyamok száma:
8
Iskolai osztályok száma (max.):
19
Az iskolába felvehető
diákok száma:
510
Óvodai csoportok száma:
4
Óvodába felvehető gyerekek száma: 120
Az intézmény székhelye:
Bököny, József Attila utca 2.

6.)
7.)
8.)
9.)

Az intézmény székhelyén kívül
működő egységek telephelye:
Bököny, Kossuth utca 2.
Bököny, Lenin utca 12.

Barota Mihály ÁMK Kulturális Tagintézménye
Barota Mihály ÁMK Óvodai tagintézménye

10.)

Az intézmény működési területe:

Bököny Község

11.)

Az intézmény jogállása:

Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv

12.)

Az intézmény törzsszáma:

445319
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13.)

Szakágazati besorolása:

852010 Alapfokú oktatás

14.)

KSH statisztikai számjel:

15445311-8520-322-15

15.)

Az intézmény fenntartó szerve:

Bököny Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

16.)

Az intézmény felügyeleti szerve:

17.)

Az intézmény alapító szerve:

Bököny Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Bököny Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

18.)

Az intézmény alapításának dátuma: 2001. 01. 01.

19.)

Az intézmény feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Óvodai nevelés
Óvodai integrált nevelés
Alapfokú nevelés és oktatás
Enyhe fokú értelmi fogyatékosok oktatásanevelése
Iskolai integrált nevelés
Általános iskolások napközi ellátása
Tanulószobai foglalkoztatás
Etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek
nevelése
Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása
Korrekciós osztály (szükség szerint)
Tehetséggondozás
Testnevelés osztály működtetése (igény
szerint)
Felnőttek számára önköltségi alapon a
levelező illetve esti oktatásban az általános
iskolai
bizonyítvány
megszervezésének
biztosítása
Kihelyezett tagozat (művészi iskola)
Diáksportkör működtetése
Könyvtári feladatok és szolgáltatások
Közművelődési feladatok, mozi üzemeltetés
ellátása, szervezett keretek megteremtése
(klubok, szakkörök működtetése, zenés táncos
rendezvények
szervezése)
kirándulások,
táborozások szervezése
Internetes szoba működtetése (Sulinet)
Felnőttek
számára
számítástechnikai
tanfolyam szervezése.
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
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18.)

A feladatellátást szolgáló vagyon:

Iskolai tagintézmény épületegyüttese
Sport és napközi udvar
Óvodai tagintézmény épületegyüttese
Óvodai udvarok
Kulturális tagintézmény épületegyüttese
Kulturális udvar
Informatikai központ épületegyüttese
Konyha és étkezde épületegyüttese

Az alaptevékenység szakfeladat-rendnek megfelelő részletezését a Szervezeti és Működési
Szabályzatban kell rögzíteni.
Az alaptevékenység során felszabaduló szabad kapacitás – az ellátási színvonal növelése
érdekében – értékesíthető.
Az Általános Művelődési Központ vezetőjét az önkormányzat képviselő-testülete nyilvános
pályázat útján nevezi ki, a közoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján.
Az Általános Művelődési Központ feladatainak ellátásához szükséges pénzeszközöket az
önkormányzat éves költségvetésében irányozza elő.
Az Általános Művelődési Központ működéséhez ingatlanokat és ingókat az intézmény
térítésmentesen használhat azok fölött azonban rendelkezni csak az önálló gazdálkodási
jogkörrel rendelkező költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint
jogosult.
A vagyonnal való gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az önkormányzat rendelete
szabályozza.
A megszűnés esetén követendő eljárás:
Az Általános Művelődési Központ megszüntetésére Bököny Község Képviselőtestülete
jogosult a szükséges véleményének meghallgatása után. Az esetleges megszűnést a feladatok
folyamatos ellátása érdekében, új intézmény vagy intézmények létrehozásának is kell
követnie.
- Szakoly Község támogató nyilatkozata
Gulyás József jegyző:
Szakoly Jegyzője megkereste, és támogató nyilatkozatot kért.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
támogatja Szakoly Község Önkormányzatnak (4234 Szakoly
Rákóczi u. 10.) az Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi
Központhoz benyújtott „Munkaerőpiaci menedzser” munkaerőpiaci program című pályázatát.
A program célja a roma foglalkoztatás elősegítése, a munkaerőpiaci reintegrációt célzó tevékenységek megvalósításával.
Településünkön is problémát jelent a roma származású
munkanélküliek nagy száma. Minden program megvalósítását
támogatjuk, amely e helyzeten enyhíthet, ezért kérjük Szakoly
Község Önkormányzata pályázatának támogatását.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
-Polgármester telefonköltségének megvitatása
Piskolczi Géza polgármester:
A decemberben hozott határozatot szeretné, ha a Képviselő-testület visszavonná, és a 20022006-os ciklusról nem foglalna állást.
Polgármester úr jelzi érintettségét. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül kizárja a polgármestert a szavazásból.
Gulyás József jegyző:
Jelzi, hogy zárt ülés tartásának van helye, amelyhez a polgármester hozzájárul.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 142/2007. (XI. 28.) számú határozatát visszavonja, és kötelezi
a polgármestert, hogy fizessen be 10.000.- forint részletben
319.000 forint összeget a jogosulatlanul felvett telefondíjra.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. március 01.
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18) Polgármester tájékoztatója
Előadó: Piskolczi Géza polgármester
Bököny 2008-as fejlesztési változási elképzelései:
- Körültekintően kell eljárniuk a pályázatokkal. Tudni kell mire van pénz, melyik fontosabb.
Fontossági sorrendet kell felállítani. Figyelembe kell venni a megvalósításnál minden külső
és belső tényezőt.
- Vannak hiányosságok. Gondol itt a szennyvízre, a főtér rendezésre, óvodai ebédlő és iskola
rendbetételére. A szennyvíz beruházás lenne a legfontosabb. Az iskola óvoda pályázat első
lépcsőjének beadása megtörtént, kéri a Képviselő-testület támogatását, az önrész 24.4 millió
Ft az önrész. A főtér terve folyamatban van, megbeszélést folytattak.
- Megbeszélést folytattak az esperes úrral a ravatalozó felől. Az Orfeusszal a további
működésről tárgyaltak.
- 10 millió Ft-os számítógépes pályázat leadásra került, önerő nem kell.
- Szennyvízberuházással kapcsolatban az első lépcsőt áprilisig le kell adni. Társulást kell
létrehozni.
Dr. Papp László képviselő:
Sok pályázatot elszalasztottak. A pályázati rendszer nem működik hatékonyan. Rá kellene
állítani egy csapatot.
Piskolczi Géza polgármester:
Nincs meg a szükséges önrész a pályázatokhoz.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2008. (II.14.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt
eseményekről elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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Kmft.
Piskolczi Géza sk.
polgármester

Gulyás József sk.
jegyző

Ács Lászlóné sk.
Szűcsné Fekete Irén sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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