Bököny Község Képviselő-testülete
2008. május 29-én tartott rendkívüli ülésének
7-19/2008.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (72-85/2008.)

TÁRGYSOROZAT

1./ Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő lemorzsolódásának
csökkentése nyári fejlesztő - és szabadidős tevékenységek megvalósításával című pályázatról
döntés
2./ Információs pontok kialakítása a Dél-Nyírségben III. ütem című pályázat benyújtásáról
döntés
3./ Sebességmérő és figyelmeztető rendszer kialakítása a Dél-Nyírségben című pályázat
benyújtásáról döntés
4./ Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
5./ Tematikus Kistérségi Sporttáborozási Program megvalósításához pályázat benyújtásáról
döntés
6./ Elvi hozzájárulás, az Újfehértó szennyvízhálózat bővítése és Bököny teljes
szennyvízhálózati rendszer kiépítése
7./ Védőnői szolgálat vállalkozásba való kiadása
8./ Jegyzői értékelés megtárgyalása a gyermekvédelmi éves tanácskozásával kapcsolatosan
9./ Egyebek

Piskolczi Géza
Polgármester

Jegyzőkönyv
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. május 29-én tartott
üléséről.
Jelen vannak:
Piskolczi Géza
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Gulyás József
Ács Lászlóné
Berki Györgyné
Gyalog Imre
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Papp Csaba
Dr. Papp László
Pelles Brigitta
Szűcsné Fekete Irén
Urbin Péterné
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Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Gyalog Imre és Papp Csaba képviselőket. A javaslatot a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester úr szeretné kiegészíteni a napirendet 4 ponttal. Az Egészségház eladásának
megtárgyalásával, a sport kitüntetésekkel, lakástámogatási kérelem fellebbezésével és az
Orfeusz Kft. közterület foglalásával. A Képviselő-testület a napirendi pont módosulását 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Jegyző úr jelezte, hogy a ravatalozó működésének megtárgyalása újra napirenden van.
Polgármester úr elmondja, hogy nem konkrétan a ravatalozó szerződéséről szeretne beszélni.
Jegyző úr elmondja, hogy Dr. Papp László képviselő úr idézte a jogszabályt, hogy még
egyszer nem lehet tárgyalni. Akkor lehetne újratárgyalni, ha az Önkormányzat érdekeit sértő
intézkedés lett volna, és akkor is 3 napon belül. Papp Csaba javaslata, hogy vegyék ki a
napirendi pontok közül a ravatalozó működésének megtárgyalását, és beszéljék meg az
egyebekben. A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére:
1./ Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő lemorzsolódásának
csökkentése nyári fejlesztő - és szabadidős tevékenységek megvalósításával című pályázatról
döntés
2./ Információs pontok kialakítása a Dél-Nyírségben III. ütem című pályázat benyújtásáról
döntés
3./ Sebességmérő és figyelmeztető rendszer kialakítása a Dél-Nyírségben című pályázat
benyújtásáról döntés
4./ Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
módosítása

5./ Tematikus Kistérségi Sporttáborozási Program megvalósításához pályázat benyújtásáról
döntés
6./ Elvi hozzájárulás, az Újfehértó szennyvízhálózat bővítése és Bököny teljes
szennyvízhálózati rendszer kiépítése
7./ Védőnői szolgálat vállalkozásba való kiadása
8./ Jegyzői értékelés megtárgyalása a gyermekvédelmi éves tanácskozásával kapcsolatosan
9./ Egyebek
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2008. (V.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1./ Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből
történő lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő - és
szabadidős tevékenységek megvalósításával című pályázatról
döntés
2./ Információs pontok kialakítása a Dél-Nyírségben III. ütem
című pályázat benyújtásáról döntés
3./ Sebességmérő és figyelmeztető rendszer kialakítása a DélNyírségben című pályázat benyújtásáról döntés
4./ Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodás módosítása
5./
Tematikus
Kistérségi
Sporttáborozási
megvalósításához pályázat benyújtásáról döntés

Program

6./ Elvi hozzájárulás, az Újfehértó szennyvízhálózat bővítése és
Bököny teljes szennyvízhálózati rendszer kiépítése
7./ Védőnői szolgálat vállalkozásba való kiadása
8./ Jegyzői értékelés megtárgyalása a gyermekvédelmi éves
tanácskozásával kapcsolatosan
9./ Egyebek

Napirend tárgyalása:
1./ Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő
lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő - és szabadidős tevékenységek
megvalósításával című pályázatról döntés
Dr. Komoróczy Péter képviselő úr megérkezett az ülésre.
Piskolczi Géza polgármester:
Mindenki megkapta az írásbeli előterjesztést, megvannak a számszaki adatok.
Gulyás József jegyző:
100 %-os támogatottságú a pályázat. Európai Uniós támogatás, később lesz kifizetve,
utófinanszírozású.
Piskolczi Géza polgármester:
Az önkormányzatnak kell megelőlegezni, hitelből. Ez 60 e Ft pluszt jelent az
önkormányzatnak.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2008. (V.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
támogatja a „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált
nevelésből történő lemorzsolódásának csökkentése nyári
fejlesztő – és szabadidős tevékenységek megvalósításával” című
pályázat benyújtását. A szükséges forrást a támogatás
megérkezéséig rendelkezésre bocsátja az Általános Művelődési
Központ Iskolai Tagintézménye részére.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: ÁMK igazgató
Urbin Péterné ÁMK gazdasági vezető:
Lenne egy levél, melyet Vastag György ÁMK Igazgató úr küldött az IFI tanyával
kapcsolatosan. A randalírozókkal van probléma. Felolvassa a levelet.
Ács Lászlóné képviselő asszony megérkezett az ülésre.
Piskolczi Géza polgármester:
Erre a problémára már megtették a lépéseket. A Tűzoltóságnak lesz 300-400 e Ft-os
pályázata, amit be lehet nyújtani és általában meg is nyerik. Tolóajtós kerítést szeretnének.

Pelles Brigitta képviselő:
Az óvodában is állandóan randalíroznak. A virágokat ellopták, a balkonládákat széttörték.
Papp Csaba képviselő:
Rendőr kell a faluba.
Urbin Péterné ÁMK gazdasági vezető elhagyta az üléstermet.
2./ Információs pontok kialakítása a Dél-Nyírségben III. ütem című pályázat
benyújtásáról döntés
Piskolczi Géza polgármester:
Az önrész 214 e Ft lenne. Helységjelző táblák lennének Téglás és Geszteréd felől, és egy
térkép a főtéren.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nincs rá szükség. Van helységjelző tábla, meg térkép is a főtéren.
Dr. Papp László képviselő úr megérkezett az ülésre.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 6 ellenszavazattal az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2008. (V.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az „Információs pontok kialakítása a Dél-Nyírségben – III.
ütem” című pályázatot nem támogatja.
3./ Sebességmérő és figyelmeztető rendszer kialakítása a Dél-Nyírségben című pályázat
benyújtásáról döntés
Piskolczi Géza polgármester:
Téglás és Geszteréd felől jobb oldalon lennének a sebességmérők kihelyezve. 343 e Ft az
önrész.
Gyalog Imre képviselő:
Mikor készülne el?
Piskolczi Géza polgármester:
Még ebben az évben, nincs pontos idő meghatározva.
Papp Csaba képviselő:
Semmi értelme nincs véleménye szerint. Nem tartana sokáig, szétvernék.

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 7 ellenszavazattal az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2008. (V.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a „Sebességmérő és figyelmeztető rendszer kialakítása a DélNyírségben” című pályázatot nem támogatja.
4./ Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
Piskolczi Géza polgármester:
Már elfogadták a módosítást Társulási Tanács ülésen. Egy mondatról lenne szó.
Ács Lászlóné képviselő:
Az 5. bekezdésben található a módosítás.
Dr. Papp László képviselő:
A IV. pont 4. bekezdésében található a Társulási Tanács kizárólagos feladata, amelyben
megtalálható a Társulási megállapodás elfogadása, módosítása. Mit tárgyalnak most, ha a
Tanács kizárólagos joga. Ez így nem jól van leírva.
Piskolczi Géza polgármester:
A III. pont 2 és 3 bekezdése kimondja, hogy: „ A települési önkormányzatok a saját belső
szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi kötelezettségvállalással járó, a Társulás
vagyonán és forrásán túli, az önkormányzatok külön többletfinanszírozását érintő döntéseket.
A Többcélú Társulás akkor tekinthető megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési
önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Megállapodást jóváhagyják.”
Dr. Papp László képviselő:
Ez a megalakulásra vonatkozik.
Piskolczi Géza polgármester:
Tudni kell, hogy 2 társulásról van szó, van a Dél-Nyírségi Társulás és volt a Szakolyi
Társulás. Ez a módosító rész, hogy a Dél-Nyírségi Társulás képviseli most már a Szakolyi
Társulást.
Dr. Papp László képviselő:
Ezt érti. De belépett az önkormányzat és mostantól a Megállapodás módosítása a Társulás
jogköre. Ezt is kiveszik az önkormányzatok kezéből.
Piskolczi Géza polgármester:
Fel fogja hozni Társulási ülésen.

Ács Lászlóné képviselő:
Minden Társulási Tanács ülést meg kell hogy előzzön képviselő-testületi ülés, ha őt érintő
kérdés van napirenden. Időpontot kell egyeztetni velük, hogy javaslataikat időben el tudják
juttatni a Tanácshoz. Pl.: térítési díj változásnál.
Dr. Papp László képviselő:
Milyen rendszerességgel szoktak összeülni?
Piskolczi Géza polgármester:
Van mikor havi rendszerességgel. 6 kötelező ülés van egy évben.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2008. (V.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodás módosítását elfogadta.
5./ Tematikus Kistérségi
benyújtásáról döntés

Sporttáborozási

Program

megvalósításához

pályázat

Gulyás József jegyző:
Az önrész 80 e Ft.
Dr. Papp László képviselő:
Ha a települések közül az egyik nem támogatja a pályázat benyújtását, akkor nem lehet
pályázni?
Piskolczi Géza polgármester:
Akkor nélküle pályáznak.
Dr. Papp László képviselő:
Egyedül is pályázhatnak?
Gulyás József jegyző:
Nem, csak a Kistérség adhatja be a pályázatot.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2008. (V.29.) számú
határozata
Tematikus Kistérségi Sporttáborozási Program megvalósításához
pályázat benyújtásáról
A Képviselő-testület
1./ Kinyilatkozza, hogy pályázatot kíván benyújtani az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport
Szakállamtitkársága SPO-KTP-2008 Tematikus Kistérségi
Sporttáborozási Program című felhívására.
2./ Kinyilatkozza, hogy megismerte a program teljes 1.160.000
Ft, azaz egymillió-egyszázhatvanezer forint költségvetését,
melyhez 80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint saját forrást
biztosít az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséből.
3./ Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző
6./ Elvi hozzájárulás, az Újfehértó szennyvízhálózat bővítése és Bököny teljes
szennyvízhálózati rendszer kiépítése
Piskolczi Géza polgármester:
Balkány és Kállósemjén együtt, Nagykálló egyedül, Bököny pedig Újfehértóval együtt
pályázna.
Dr. Papp László képviselő:
És Geszteréd, Érpatak?
Piskolczi Géza polgármester:
2000 fő alatti település nem léphet be Társulásba.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2008. (V.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az Újfehértó szennyvízhálózat bővítése és Bököny teljes
szennyvízhálózati rendszer kiépítésére elvi hozzájárulását adja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
7./ Védőnői szolgálat vállalkozásba való kiadása
Piskolczi Géza polgármester:
Szó volt már erről a napirendi pontról.
Gulyás József jegyző:
Felmerült már ez a kérdés, hogy a védőnői szolgálatot kiadják vállalkozásba. A környező
települések közül egyedül Geszteréd nem adta ki. Volt az ÁNTSZ-nél is, ott elmondták, hogy
kell egy képviselő-testületi határozat. Utána a védőnőkkel szerződést köt az ÁNTSZ és az
önkormányzat is. A létszám 2 fővel kevesebb lenne.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
A védőnők akarják ezt?
Gulyás József jegyző:
Igen, beszélt velük.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Mikortól lenne vállalkozásba?
Gulyás József jegyző:
Szeptembertől.
Pelles Brigitta képviselő:
Ő beszélt Gorgyánné Kasu Zsuzsannával, és azt mondta neki, hogy nem szeretné
vállalkozásba csinálni.
Dr. Komorócy Péter képviselő:
Sallai Irénnel beszélt. Azt mondta neki, hogy ő nem csinálja vállalkozásba. Zsuzsa pedig idén
még nem szeretné.
Dr. Horváth József képviselő:
Január 1-től kellene ezt megvalósítani.
Dr. Komorócy Péter képviselő:
Halasszák el ezt a döntést. Megvárná, hogy Sallai Irénnek megadják-e a 8 hónap felmondási
időt. Ha nem adják meg neki, akkor le kell dolgoznia, és ő nem fogja vállalni, hogy

vállalkozásba csinálja. Megvárná az új védőnőt. Pár hónap elég rá, hogy előkészítsék.
Halasszák el ezt a döntést szeptemberig.
Dr. Horváth József képviselő:
Inkább tárgyalják meg augusztusba.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2008. (V.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a védőnői szolgálat vállalkozásba való kiadásának
megtárgyalását elhalassza az augusztusi képviselő-testületi
ülésig.
Felelős: jegyző
Határidő: 2008.augusztus 31.
8./ Jegyzői értékelés
kapcsolatosan

megtárgyalása

a

gyermekvédelmi

éves

tanácskozásával

Dr. Horváth József képviselő:
Elég szomorú a helyzet, ahogy megnézte az előterjesztést.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2008. (V.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az
Önkormányzat
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
feladatainak 2007. évi átfogó értékelését elfogadta.
Felelős: jegyző
Határidő: 2008. május 31.

9./ Egyebek
- Orfeusz Kft. közterület használati kérelme
Piskolczi Géza polgármester:
Az Orfeusz Kft. közterület használatát kérte hirdetőtábla kihelyezésére. 3 helyszínt jelölt ki,
ezek közül egy helyre szeretné kiállítani a táblát. Kettő a templom előtt lenne, egy pedig a
posta előtt. A talajtól 1,5 méter magasságban helyeznék el, 60x50 cm-es lenne. A szolgáltató
neve, elérhetőségének módja, időtartama, logója, a temetkezés szó tüntethető fel a táblán.
Gulyás József jegyző:
Pontosan a 3 hely: az egyik a Kossuth utca és az Óvodaköz sarkánál, a második a Kossuth
utcai buszmegállóban, a harmadik a postánál a kiépített kerékpártárolónál lenne. Az Orfeusz
azt akarja, hogy a 2-at válassza a testület.
Ács Lászlóné képviselő:
A temetőnél vagy a ravatalozónál kellene kiraknia.
Dr. Papp László képviselő:
Bármely a 3 közül zavarja-e őket? Ha nem, akkor válassza azt, amelyiket akarja. Pártatlannak
kell lenniük. A postához nem tenné, mert temetkezésről van szó.
Dr. Horváth József képviselő:
Nem kell támadási felületet adni esperes úrnak azzal, hogy a templom elé helyezik ki ezt a
táblát.
Dr. Papp László képviselő:
A rendelet sem mondja ki, hogy választani kellene, hogy hová teheti.
Ács Lászlóné képviselő:
Olyan morbid dolognak tartja, hogy a főtéren temetkezést hirdetnek.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 2 ellenszavazattal az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2008. (V.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az Orfeusz Kft. közterület használati kérelmét elfogadta, a posta
előtt hirdetőtábla kihelyezését engedélyezi.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. június 30.

- Márton Sándorné budapesti lakos fellebbezése
Piskolczi Géza polgármester:
Felolvassa a levelét. Nem bökönyi lakos, 44 éves, nem felel meg a rendeletben foglalt
feltételeknek.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2008. (V.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Márton Sándorné budapesti lakos fellebbezését elutasítja. A
Pénzügyi Bizottság által hozott 9/2008. (III.27.) számú
határozatát jóváhagyja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2008. június 30.
- Kitüntető Címre érkezett javaslatok megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
Későn jött az iskola javaslata. Kéri, hogy tekintsenek el a hatályos rendelettől, és tárgyalják
meg a javaslatokat. Felolvassa Vastag György ÁMK Igazgató Úr levelét.
Gulyás József jegyző:
Rendeleten kívül nem lehet dönteni, határidőn túl jött a javaslat.
Dr. Papp László képviselő:
Ha egy önkormányzat nem tarja be a saját rendeletét, akkor mit várnak a lakosságtól. Adjanak
nekik egy-egy oklevelet.
Piskolczi Géza polgármester:
Döntsenek arról, hogy függetlenül attól, hogy az iskola fog-e bármilyen oklevelet adni ennek
a 2 főnek, az önkormányzat fel tud-e ajánlani valamit ennek a 2 gyereknek az elért
eredményükért a ballagáson. 5 e Ft/fő értékű ajándékot.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az ő unokája minden futóversenyen 1 és 2. helyezést ér el. Országos versenyen 4. helyezést
ért el.
Gyalog Imre képviselő:
2 éve beterjesztette kitüntető címre, de a képviselő-testület elutasította a javaslatot.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2008. (V.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Vastag György ÁMK Igazgató Úr Gilányi Gergő és Horváth
Zsolt diákok kitüntetésére beadott kérelmét elutasítja. A
diákokat 2 x 5 e Ft-os ajándékcsomaggal jutalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. június 15.
- Egészségházban lévő szolgálati lakások értékesítésének megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
A héten megkapták a Dalkia Energia Zrt. levelét, melyet felolvas. Nem járultak hozzá a
szerződés felbontásához.
Dr. Horváth József képviselő:
Maga módján igazuk van, mert tisztességtelen hasznuk van ebből a szerződésből. Akkor is
fizetniük kell, mikor nincs tél. Csak úgy tudnak kiszállni, ha a hasznot kifizetik.
Piskolczi Géza polgármester:
Az épületet így is értékesíteni kell, csak a szerződésbe bele kell foglalni, hogy 2011-ig ezek a
díjak érvényesek.
Dr. Horváth József képviselő:
Az eladási árnál figyelembe kell venni ezt a szerződést a Dalkia-val. Őt a rendelő is
érdekelné, és a várót a fogorvossal közösen vennék meg.
Piskolczi Géza polgármester:
Az eladási feltételeket meg kell határozni. Plusz 4 villanyórára szükség van.
Dr. Papp László képviselő:
Először a társasházat meg kellene csinálni. Tervezővel rajzot kell készítettni.
Dr. Horváth József képviselő:
A Nyírségvízzel is egyezkedni kell. Nem ők szerelték fel a vízórákat, nem fogják elfogadni. A
lakossági almérőt a vevő nevére kell íratni.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Szakértőt kell hívni, hogy az árat meghatározzák.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2008. (V.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy a Bököny Kossuth u. 8-10.
szám
alatt
lévő
ingatlant
értékesíti.
Meghatalmazza a polgármestert a társasház
kialakításához szükséges feladatok előkészítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
- Térfigyelő rendszerrel Bököny közbiztonságának biztosításáért című pályázatról
döntés
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2008. (V.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 71/2008. (IV.24.) számú határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
úgy döntött, hogy az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI-EA-2008
(célelőirányzat, jogcím) támogatására pályázatot nyújt
be.
A pályázat tárgya: Térfigyelő rendszerrel Bököny
közbiztonságának biztosításáért
A fejlesztés megvalósulási helye: Bököny Község

A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés

2008. év

Saját forrás

1.101.984

Hitel

0

Igényelt támogatás

4.407.936

Egyéb támogatás (nevesítve)

0

Egyéb forrás

0

Összesen

5.509.920

A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét a
2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.14.) számú
költségvetési rendeletében biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2008. június 30.
Bejelentések:
Piskolczi Géza polgármester:
A lakosság nem tetszését szeretné elmondani. A környező településeken 2 e -3 e Ft halott
befogadási díjat fizetnek és 1 e Ft a napidíj. Kéri a Képviselő-testülettől, hogy mérlegelje ezt a
dolgot. Következő testületi ülésen vegyék fel a napirendi pontok közé.
Gulyás József jegyző:
Rendelet módosításra van szükség, ha módosítják a díjakat, és az Orfeusz Kft-vel is új
szerződést kell kötni.
Papp Csaba képviselő:
A költségek alapján lettek kiszámolva ezek a díjak.
Piskolczi Géza polgármester:
Lehet, hogy más településeknél az önkormányzat besegít és azért kevesebbek a díjak. A
sírhelypénzt esperes úr 5 e Ft-ról felemelte 10 e Ft-ra.

Több napirendi pont nem volt, polgármester az ülést bezárta.

Kmft.

Piskolczi Géza sk.
polgármester

Gulyás József sk.
jegyző
Gyalog Imre sk.
Papp Csaba sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítők

