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1./ Bököny Község Önkormányzati köztemető működési feltételeinek megtárgyalása
(ravatalozó)
2./ Bököny Község Önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítése
3./ A 2008. Reneszánsz év keretében az Oktatási Minisztérium által kiírt „Fókuszban a
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Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, az Orfeusz Kft. vezetőjét és
Kiss László bökönyi lakost. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Ács Lászlóné és Papp Csaba képviselőket. A javaslatot
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Javasolja, hogy 4. napirendi pontba vegyék fel az egyebek napirendi pontot. A javaslatot a
Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére:
1./ Bököny Község Önkormányzati köztemető működési feltételeinek megtárgyalása
(ravatalozó)
2./ Bököny Község Önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítése
3./ A 2008. Reneszánsz év keretében az Oktatási Minisztérium által kiírt „Fókuszban a
közművelődés” a Művelődési Házra illetve a „Közkincs program” a települési könyvtárak
felújítására című pályázatok megvitatása, elfogadása
4./ Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2008. (II.21.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1./ Bököny Község Önkormányzati köztemető működési
feltételeinek megtárgyalása (ravatalozó)
2./ Bököny Község Önkormányzat tulajdonában lévő lakások
értékesítése
3./ A 2008. Reneszánsz év keretében az Oktatási Minisztérium
által kiírt „Fókuszban a közművelődés” a Művelődési Házra
illetve a „Közkincs program” a települési könyvtárak
felújítására című pályázatok megvitatása, elfogadása
4./ Egyebek
Napirend tárgyalása:
1./ Bököny Község Önkormányzati köztemető működési feltételeinek megtárgyalása
(ravatalozó)
Piskolczi Géza polgármester:
Az Orfeusz szerződését felmondta az Önkormányzat, az elmúlt ülésen ezt a határozatot a
Képviselő-testület visszavonta. Különböző kedvezményeket biztosít az Orfeusz. Eltekint a
gondnok bérétől és járulékaitól. A szerződés 13 és a 14. pontja törölve van.
Papp Csaba képviselő:
Ezt így nem lehet. Rendesen el kellett volna készíteni a szerződét, mert így nagyon nehéz
dönteni polgármester Úr. Az eredeti és a módosított szerződéseket sem láttuk.
Piskolczi Géza polgármester:
Nagy Eleknek van egy levele a Képviselő-testület felé, amely ezt a napirendi pontot érinti.
Felolvassa a levelet.
Gulyás József jegyző:
Köszönti a testületi tagokat, úgy látja témájában nem a napirendi ponthoz, tartozik a levél,
Nagy Elekkel semmilyen szerződésünk nincsen. Az önkormányzat, pedig nem tud
megállapítani egy számla helyességét.
Taskó Miklós és Dr. Komoróczy Péter képviselők megérkeztek.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. vezetője:
A ravatalozó külön tulajdonban lévő önkormányzati felépítmény. 2006-ban kötöttek
szerződést. A temető akkor is egyházi volt és most is. Kötelesek alkalmazni egy 4 órás

gondnokot, akit az Önkormányzat választott ki. A munkaszerződését, munkaköri leírását
egyeztetni kellett polgármester úrral. Készült egy melléklet a kegyeleti közszolgálati
szerződéshez. A 13. pont tartalmazza, hogy 4 órás gondnokot kell alkalmazni. A
megállapodásban is megtalálható, hogy felek megállapodnak abban, hogy az Orfeusz Kft. 35
e Ft/hó díjazás mellett részmunkaidős 4 órás gondnokot foglalkoztat, akinek munkaköri
leírását egyeztetik. A 2. pont azt tartalmazza, hogy az Önkormányzat a kegyeleti közszolgálati
szerződésben foglalt feladatok elvégzéséért biztosítja fenti munkabér és járulékai megtérítését
havi bruttó 45 e Ft összegben. 3. pont: A ravatalozó áram és vízdíj fedezete az önkormányzat
által megállapított díj, mely 2006. évben 3 e Ft esetenként. Ez egy régi testületi határozat. 4.
pont: A hó eltakarítása az Önkormányzat feladata. 5. pont: A helyi halott szállítást az Orfeusz
Kft. végzi, melyhez átengedi az Önkormányzat a Volga gépkocsit. A Kft. költsége a halott
szállítás üzemanyag költsége. Ez a gépkocsi meghibásodott, nem lehetett vele közlekedni,
biztosítottak egy gépkocsit. Megpróbálja az órabéres munkaviszonyt esetivé tenni. Az egyházi
temetőt kinek fogják átadni üzemeltetésre, nem tudja. A cégnek joga van megállapítani
díjtételt, ha dolgozik. Előfordult, hogy Pistárné a halott átvételi díjat egy-két alkalommal a
családnak számlázta le. Nem a családnak kellett volna, hanem a temetési szolgáltatónak. A 3.
pont tartalmazza, hogy biztosítja az eltemetés feltételeit. Ezt esperes úr kifogásolta, hogy
nincs temetője az Önkormányzatnak, akkor milyen feltételt akar biztosítani. Akkor hagyják ki
belőle. Van egy olyan rész, hogy együtt kel dolgozni az egyház gondnokával sírhely
kijelölésnél. Véleménye szerint ezt a részt vegyék ki. Helyette tegyék be, hogy az
Önkormányzat kötelezi a ravatalozó üzemeltetőjét, hogy a temetkezési vállalkozókkal a halott
befogadás, halott kezelés, temetés rendjét, időpontját egyeztesse.
Piskolczi Géza polgármester:
Arról nem beszélt, hogy a 2 év alatt mennyit fordított vissza a bevételből a temetőre és a
ravatalozóra az Orfeusz Kft.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. vezetője:
A temetőre semmit, az nem volt a feladata. A ravatalozóra mindent az áramszámla fedezetéül.
Közel 200 e Ft van kiszámlázva, mint áramszámla.
Piskolczi Géza polgármester:
Kevesli ezt a ráfordítást abból a közel 80 – 100 temetésből.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. vezetője:
Nem helyes ez a szám. 27 temetés volt. Nem mindenkit őt temetnek. 2007-ben a gondnok
munkabére volt 571.210 Ft, áramszámla 179.210 Ft, vízdíj 2.787 Ft. Az Önkormányzat 450 e
Ft-ot fizetett meg. A különbség 330 e Ft körüli, az ő költségük.
Piskolczi Géza polgármester:
Esperes úr nem fogja adni a temetőt. A temető használati jogát Nagy Eleknek fogja átadni.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. vezetője:
A temetkezés világi ellenőrzési joga a jegyző úr kezében van.
Dr. Papp László képviselő:
A temetkezésre vonatkozó jogszabályban van egy 39-es bekezdés: „Köztemető fenntartására
és üzemeltetésére az Önkormányzat azzal a gazdálkodó szervezettel köthet kegyeleti
közszolgáltatási szerződést, amely a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek
megfelel.” Az a baj, hogy kegyeleti közszolgáltatási szerződést köztemető fenntartására és

üzemeltetésére köthetnek. Ez a szerződés, amit megkötöttek 2006-ban az a ravatalozó
üzemeltetésére szól. Ha csak ravatalozóra kötnek, az csak egy üzemeltetési szerződés. Ezt a
szerződést tegyék félre közös megegyezéssel. Mivel van köztemetőjük, ravatalozóra és
köztemetőre kellene kötni egy kegyeleti közszolgáltatási szerződést. Jogilag helyre kell tenni.
Vannak olyan elemek, amelyeket tartalmaznia kell a kegyeleti közszolgáltatási szerződésnek.
Kössenek másik fajtaszerződést, ezt bontsák fel. A díjtételeket is meg kellene határozni.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. vezetője:
A temetőben alkalmazandó díjtételek ezek. Nem tudta, hogy van köztemető. Módosítják a
szerződést.
Dr. Papp László képviselő:
Az Önkormányzat kérte, hogy a gondnokot alkalmazni kell?
Piskolczi Géza polgármester:
A gondnok ott volt már a szerződés megkötésekor. Maradjanak annyiban, hogy új szerződést
fognak készíteni. Le kell írni, hogy mit vállal az Orfeusz, ha belefér egy kis parkosítást is
végezhetett volna.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. vezetője:
Ne bontsák fel a szerződést, csak módosítsák. A helyi szállítást díjmentessé teszik. Ha
megállapodnak a komplett temetés díját fogják felszámolni. Átnézte az egész évi számlázást,
és valóban volt benne hiba. Most az van hatályban, hogy a helyi szállítás 5.300 Ft, ügyeleti
7.000 Ft, lassú menet nincsen. Az ajánlata, hogy a helyi szállítás díjmentes, magába foglalja a
lassú menetet, a távolsági 160-170 Ft/km. Komplett temetés 26.100 Ft. Zsőgön Lászlónak
átadtak egy számlatömböt, hogy kiállítsa a számlát Nagy Eleknek. Nem volt nála bélyegző,
nincs dátum, db, egységár hiányzik. Fog kapni egy stornó számlát és egy helyesbítő számlát.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ebben a szerződésben nincsen semmi lerögzítve, rá van bízva a vállalkozóra.
Dr. Papp László képviselő:
Ajánlaná, hogy közösen bontsák fel a szerződést, és közösen készítenek egy újat. Mindent
tartalmazzon, és a díjtételeket minden évben felülvizsgálják. Vállalkozási szerződést kellene
kötni a lakossággal. Mellékletben kell a díjtételeket meghatározni, hogy tudják a lakosságot
tájékoztatni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nincsen megfogalmazva ebben a szerződésben a temető környékének gondozása.
Dr. Papp László képviselő:
Jegyző úrral egyeztetve kell megcsinálni a szerződést. Van a temetőnek helyrajzszáma, azt is
bele kell írni.
Ács Lászlóné képviselő:
Ez a szerződés a ravatalozóra és a köztemetőre fog vonatkozni. Felteszi a kérdést, hogy a
köztemetőbe temetni nem lehet, az egy erdő, vagy kukoricás. Ha a halott ott van a ravatalozó
előtt és a hozzátartozó nem tudja bevinni a halottját, akkor nem azt fogja kérdezni, hogy
Orfeusz vagy Nagy Elek, hanem azt, hogy miért nem viheti be. Legyen egy ilyen szerződés,
de ezt a falu nem fogja elfogadni.

Dr. Papp László képviselő:
Az lenne az ideális, ha az egyház a temetőt önkormányzati üzemeltetésbe adná, onnantól
kezdve ez a temető köztemető lenne, egy kézben lehetne üzemeltetni a ravatalozót és a
temetőt, és nem lenne semmi probléma.
Ács Lászlóné képviselő:
Ne legyen olyan, hogy elteszik a kulcsot, és nem tudják bevinni a halottat a ravatalozóba.
Berki Györgyné képviselő asszony elhagyta az üléstermet.
Ács Lászlóné képviselő:
Ha valaki egyházi temetőbe akar temettetni, és esperes úr azt mondja, hogy nem. Nem vele
van szerződés, hanem a köztemetőre.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. vezetője:
Köteles eltemetni. A kegyeleti jog megilleti a halottat.
Ács Lászlóné képviselő:
Ha nem az Orfeusz öltözteti fel a halottat, akkor miért számlázza ki az öltöztetés díját?
Éber Istvánné Orfeusz Kft. vezetője:
Egy ilyen alkalommal történt, hogy ők öltöztettek. Ezt megnézik.
Ilyet még nem halottak, ami itt van Bökönyben. A temettetőt nem szabad befolyásolni.
Kovács Tibor alpolgármester:
Évekre visszanyúló probléma ez.
Dr. Papp László képviselő:
Ez a szerződés nyilvános, bent van a Közigazgatási Hivatalban? A tartalmát honnan ismeri
esperes úr és Nagy Elek.
Dr. Komoróczy Péter képviselő úr elment.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2008. (II.21.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arra vonatkozóan, hogy Bököny
Község Önkormányzata és az Orfeusz
által kötött Köztemető fenntartásáról,
üzemeltetéséről
szóló
szerződés
felülvizsgálatáról új szerződés kötéséről.

Megbízza a jegyzőt az egyeztetésre és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2./ Bököny Község Önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítése
Piskolczi Géza polgármester:
Szétnézett a környéken, érdeklődött. Az 50 e Ft/m2-es ár helytálló lenne. Egyedivé kell tenni a
vizet, és a gázt. Az Önkormányzat vállalná, hogy minden lakásba bevinné a gázelérhetőséget.
A fűtést vállalja fel mindenki. Már volt is jelentkező rá. Sallai Irén ebben az évben elmegy.
Berki Györgyné képviselő asszony visszajött.
Kovács Tibor alpolgármester:
Milyen költsége lenne ez az Önkormányzatnak?
Piskolczi Géza polgármester:
Vízórák felszerelése 6-7 e Ft / óra, munkadíjjal 10 e Ft. A gázt nem tudja, először meg kell
nézetni.
Papp Csaba képviselő:
És marad önkormányzati tulajdonban a rendelő?
Piskolczi Géza polgármester:
Az 50 e Ft ott is áll. A várótermekben lehet kevesebbet felszámítani. Megkérik jegyző urat,
hogy járjon utána, hogy a védőnői szolgálatot ki kellene adni vállalkozásba.
Papp Csaba képviselő:
Egybe el lehetne mindent adni.
Piskolczi Géza polgármester:
Arról kell most dönteni, hogy értékesítik-e vagy sem.
Dr. Papp László képviselő:
Először megcsinálná a rendszer kiépítését, és utána döntene. Ha érdemes kiépíteni a fűtési
rendszert, akkor meg kell csinálni.
Papp Csaba képviselő:
Ha valaki megveszi a lakást hitelre, lehet nem lesz annyi pénze, hogy megcsinálja a fűtést.
Utána kell járni, hogy a Prométheusszal a szerződést hogy lehet felbontani.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2008. (II.21.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arra vonatkozóan, hogy Bököny
Község Önkormányzatának tulajdonában
lévő Kossuth u. 8-10. szám alatti
lakásokat értékesíti, a helyi viszonyokat
figyelembe véve. Felhatalmazza a
polgármestert a lakások felülvizsgálatára,
és a helyben szokásos módon való
tájékoztatásra.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3./ A 2008. Reneszánsz év keretében az Oktatási Minisztérium által kiírt „Fókuszban a
közművelődés” a Művelődési Házra illetve a „Közkincs program” a települési
könyvtárak felújítására című pályázatok megvitatása, elfogadása
Piskolczi Géza polgármester:
6 millió Ft-ig lehet pályázni a könyvtárra.
Gulyás József jegyző:
A Művelődési Házra pedig 2 millió Ft-ot.
Piskolczi Géza polgármester:
A Teleházat átköltöztetnék a Művelődési Házba, és jobban ki lenne használva a könyvtáros
munkaideje. Megnézték, és egy falat kellene kibontani. 24 gépnek helye van. A leállás is
megvan, csak egy kis villanyszerelési munka van.
Dr. Papp László képviselő:
Nagy területek vannak kihasználatlanul. Nem biztos, hogy oda kellene felvinni a Teleházat.
Ott van az IFI tanya elülső része. A nyílászárók ki vannak cserélve, kívülről rendbe van.
Papp Csaba képviselő:
Ezt a Művelődési Házat bezárni nem lehet. Ez a falué.
Piskolczi Géza polgármester:
Itt van a faluközpontban. A fűtés 2 millió Ft körül van. A könyvtáros, művelődésszervező
munkája nincs kihasználva. 2011-ig van itt a Prométheusz. A könyvtárban a polcrendszer
teljes felújításra szorul, kellene egy számítógépasztal, nyílászárók cseréje, festés.
Ács Lászlóné képviselő:
A Teleházba sokan járnak főleg fiatalok. A fénymásoló részt a Művelődési ház aulájában ki
tudnák alakítani. A fiatalok pedig fel tudnak menni számítógépezni.

Piskolczi Géza polgármester:
Azért nem támogatja ezt, mert a fénymásoló mellé is kell egy ember, meg a számítógép mellé
is.
Gulyás József jegyző:
Arról kell dönteni, hogy pályáznak vagy nem.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2008. (II.21.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az Oktatási és Kulturális Minisztérium a
Reneszánsz Év keretében meghirdetett
Kistérségi
Közkincs-Kerekasztalok
megalakítása,
működése
pályázatát
benyújtja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2008. március 21.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2008. (II.21.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az Oktatási és Kulturális Minisztérium a
Reneszánsz Év keretében meghirdetett
Fókuszban a Közművelődés című
pályázatát benyújtja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2008. március 21.
4./ Egyebek
- Volga Gaz 2412 típusú gépjármű értékesítése
Kiss László bökönyi lakos:
Érdekelné az autó. 30 e Ft-ért megvenné.

Piskolczi Géza polgármester:
A faluújságban benne lesz a 30 e Ft-os kikiáltási ár. Ki lesz jelölve egy nap és lehet rá
licitálni.
Kiss László bökönyi lakos elhagyta az üléstermet.
Piskolczi Géza polgármester:
A dolgozók ellenzik, hogy a biztosítási díjat kivették a költségvetésből. Kérése, hogy
gondolják át. Az újonnan kötött biztosításokat ne, de a régieket támogassák. Az
Önkormányzaton belül 8 fő kapja, 2 nem. 2015 körül 3-4 főnek lejár, 2020-ra mindenkié.
Dr. Papp László képviselő:
2500 Ft-ot mindenki ki tud fizetni. Nem lesz olyan kára annak, aki felbontja a szerződést.
Kovács Tibor alpolgármester:
Véleménye szerint az újakat nem, de a régieket támogatni kellene.
Polgármester úr jelzi érintettségét. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal polgármester urat
kizárja a szavazásból.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 tartózkodással, 2 ellenszavazattal az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2008. (II.21.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy a Volga Gaz 2412
típusú gépjárművet licitálás keretében
értékesíti 30.000.- forintos kezdőáron.
Felhatalmazza a polgármestert a licitálás
előkészítésére, megszervezésére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
-Bentlakásos Idősek Otthona részére gépkocsi vásárlás
Piskolczi Géza polgármester:
ÁNTSZ vizsgálat volt az Idősek Otthonában. Minél hamarabb gépkocsit kell venni.
Dr. Papp László képviselő:
Nincs pályázat?
Gulyás József jegyző:
Nincs.

Piskolczi Géza polgármester:
Már ki is nézett egy Suzuki gépjárművet, 4 éves, 1.260 e Ft a kiírt ár.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2008. (II.21.) számú
határozata
A Képviselő-testület
meghatalmazza a polgármestert, hogy a
Bentlakásos Idősek Otthona részére
történő gépkocsi vásárlás ügyében teljes
körűen eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
-Polgármester bére
Piskolczi Géza polgármester:
Nem fogadja el a Képviselő-testület előző ülésén hozott döntését, melyben a béréről döntött.
Írásos bizonyítéka van rá, hogy jár az 5 %-os emelés, a Közigazgatási Hivatalt is
megkérdezte.
Gulyás József jegyző:
Ő is megkérdezett több kollegát, úgy tájékozatták, hogy így kell a bért meghatározni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A költségvetési törvény leírja, hogyan lehet meghatározni a szorzót. Kéri a jegyzőt, kérjen
írásban állásfoglalást a közigazgatási hivataltól.
Kmft.
Piskolczi Géza sk.
polgármester

Gulyás József sk.
jegyző
Ács Lászlóné sk.
Papp Csaba sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítők

