Bököny Község Képviselő-testülete
2008. március 27-én tartott ülésének
7-10/2008.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (38-50/2008.)

TÁRGYSOROZAT

1./ Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi
helyzetéről
2./ Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatokról
3./ A közterületek tisztántartásáról
és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
4./ Alpolgármester beszámolója
5./ Közbeszerzési szabályzat megvitatása, elfogadása
6./ Dél-Nyírségi Hatósági- Igazgatási Társulási Megállapodás megtárgyalása
7./ Barota Mihály ÁMK Kulturális Tagintézmény 2007. évi továbbképzési terv jóváhagyása
8./ Egyebek

Piskolczi Géza
Polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. március 27-én tartott
üléséről.
Jelen vannak:
Piskolczi Géza
Kovács Tibor
Gulyás József
Berki Györgyné
Gyalog Imre
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Papp Csaba
Dr. Papp László
Pelles Brigitta
Szűcsné Fekete Irén
Taskó Miklós
Sallai Irén
Gorgyánné Kasu Zsuzsanna
Fodor József

polgármester
alpolgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
védőnő
védőnő
Nyír-flop képviselője

Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, és a védőnőket. Elmondja,
hogy Ács Lászlóné képviselő asszony jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy az 5. napirendi pontot tárgyalják elsőként, és a 3. napirendi pontot akkor, ha
megjön a Nyír-flop Kft. képviselője. A javaslatot a Képviselő-testület 11 igen szavazattal
elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Gyalog Imre és Papp Csaba képviselőket. A javaslatot a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére:
1./ Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi
helyzetéről
2./ Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatokról
3./ A közterületek tisztántartásáról
és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
4./ Alpolgármester beszámolója
5./ Közbeszerzési szabályzat megvitatása, elfogadása
6./ Dél-Nyírségi Hatósági- Igazgatási Társulási Megállapodás megtárgyalása
7./ Barota Mihály ÁMK Kulturális Tagintézmény 2007. évi továbbképzési terv jóváhagyása
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8./ Egyebek
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2008. (III.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1./ Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának
helyzetéről, a lakosság egészségügyi helyzetéről
2./ Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatokról
3./ A közterületek tisztántartásáról
és a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet
módosítása
4./ Alpolgármester beszámolója
5./ Közbeszerzési szabályzat megvitatása, elfogadása
6./ Dél-Nyírségi Hatósági- Igazgatási Társulási Megállapodás
megtárgyalása
7./ Barota Mihály ÁMK Kulturális Tagintézmény 2007. évi
továbbképzési terv jóváhagyása
8./ Egyebek
Napirend tárgyalása:
1./ Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság
egészségügyi helyzetéről
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az Igazgatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Gorgyánné Kasu Zsuzsanna védőnő:
Elírt két számot a beszámolójában, kevesebbet írt. A várandós anyák száma I. körzetben 20
fő, II. körzetben 33 fő.
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Dr. Komoróczy Péter képviselő:
A bizottsági ülésen felvetette, hogy a következő évben a fogorvosi ellátásról is kérjenek
beszámolót.
Taskó Miklós képviselő:
Dr. Komoróczy Péter képviselő úr beszámolójában elírás történt, 2007. év helyett 2004. évet
írt.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az adat jó, csak a dátumot írta el.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2008. (III.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság
egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
Sallai Irén és Gorgyánné Kasu Zsuzsanna védőnők elhagyták az ülést.
2./ Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Piskolczi Géza polgármester
- A közmeghallgatáson kb. 200 fő volt jelen, a beszámolót elfogadta a lakosság.
- A Nagykállói Rendőrségen parancsnokváltás volt. Tábori Tibor nyugdíjba ment, az új
parancsnok Tóth Attila lett. Meglátogatta, és több járőrözést ígért a településen. A
falopásokra, az alkoholos gépjárművezetésre, a gyorshajtásra különösen oda fognak figyelni.
- A pályázatok beadása megtörtént, a könyvtár fejlesztésére és az illegális szemét lerakók
felszámolására.
- A gréder rendbe tette a határ menti utakat. 1.200 e Ft-ba került, amelyet 3 részletben kell
megfizetni.
- Megtörtént a Debreceni u. 6. szám alatti villanybekötés, 210 e Ft-ot kellett ráfizetniük.
Megvan a működőképes telephely, meg kell igényelni a szennyvízszállító kocsira az
engedélyt. Mert ideiglenes engedély van most.
- A választás rendbe megtörtént, 49,75 %-os részvétellel. Országosan II. helyezést ért el
Bököny.
- Az Arany János utcán lévő házat lebontották, életveszélyes volt.
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- A közhasznú dolgozók csatornát tisztítottak, a Váci utcán árkoltak. A Református Egyház
udvarán kidőlt egy nyárfa, így két másikat is kivágtak.
- Sajnos az áramlopással két tragédia is történt. Az egyik egy áramütéses eset, a másik pedig
egy tűzeset volt.
- Egy TV-t fognak kiállítani a Polgármesteri Hivatal előterébe. Lehet rajta hirdetni is.
- Megtörtént a március 15-i ünnepség, csöndes kis műsorral. A nők napját is szerényen
ünnepelték.
- 19-én jöttek ki a Flextronicstól munkaerő toborzásra. Ha sikerül elegendő mennyiségű
munkaerőt felvenni, akkor Bökönyből indítanának buszjáratot.
- A kerékpárúttal kapcsolatban folytattak tárgyalásokat.
- Újfehértó felajánlotta IFA tűzoltó kocsiját, azzal a feltétellel, hogy odatartoznának. A
jelenlegi kocsinak sok problémája van.
- A főtér rendezésre elkészültek a látványtervek.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Varga Jánosné a közmeghallgatáson megfogalmazta a gondokat a faluban. Gondolkoztak
azon, hogyan fogják megoldani ezeket a problémákat?
Piskolczi Géza polgármester:
Gondolkoztak rajta. Részben ért egyet Varga Jánosnéval. Nem veszi tudomásul, hogy az
elmúlt 2 évben Bökönyben 8,6 km útalap épült, 3,4 km út, több mint 10 km járda. Azért mert
a Petőfi utca nincs rendbe téve. 1993-ban kaptak egy útalapot. A Petőfi utcát, az Arany János
utcát és a Váci utcát meg akarják csinálni. 2 útépítő cégtől kért árajánlatot. A Debreceni utca,
József Attila utca, Vörösmarty utca, Ady Endre utca kátyúzását is tervezik, ha belefér a
költségvetésbe. Az iskolában és a Művelődési Házban jelenleg 4 tanfolyam van. A
nehézgépkezelő és a szakács tanfolyam nála van az étteremben. 96 e Ft jövedelme lesz, amiért
cserébe biztosít fűtést, elektromos áramot és takarítást. Ha valaki ezt irigyli tőle, akkor
csinálja. 62 embert sem az iskola, sem a Művelődési Ház nem tudott befogadni. Azért ahogy
kinéznek a porták az örökösök a felelősök. Kötelezni nem lehet rá őket, hogy lebontsák a
házat, a felszólítás nem ér semmit sem.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A közterületek tisztántartására gondolt és a belvíz elvezető árkok karbantartására. Fel kell
szólítani az embereket. Szégyen, ahogy Bököny kinéz. A tanfolyamokkal kapcsolatban, ha
van lehetőség rá, akkor az intézményekben kell elhelyezni őket, ha nem, akkor az étteremben.
Pelles Brigitta képviselő:
Vannak közhasznú munkások és az Óvodaköz nagyon csúnya. A kukával nem lehetne valamit
csinálni? A dajkák takarítanak.
Piskolczi Géza polgármester:
Minden reggel megcsinálják, és délutánra már tiszta szemetes.
Papp Csaba képviselő:
Az áramlopással kapcsolatban szóltak neki, hogy a Debreceni utcán ismét lopják az áramot.
Hetente egyszer szét kellene nézni a faluban, hogy kik lopják az áramot. Az Önkormányzat
fogja kifizetni.
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Piskolczi Géza polgármester:
18 embert jelentett fel november hónapban, hogy lopják az áramot. Nem az Önkormányzat
fizeti ki ennek a költségét. Mikor feljelentette a 18 embert, kijöttek a roham osztagosok,
leakasztották a vezetéket és visszaadták a tulajdonosnak, nem kobozhatják el. Váci utcán
Virág Károlyéknál fel volt akasztva a vezeték, és ha nem fújt volna a szél, akkor nem lett
volna semmi gond. Még a tűzoltó el sem ment, és a szomszéd már felakasztotta a vezetéket.
Folyamatosan teszik a jelentést az E.ON-nak.
Fodor József Nyír-flop Kft. képviselője megérkezett az ülésre.
Dr. Papp László képviselő:
Az SZMSZ-ben szabályozva van, hogy írásban megkapják az előterjesztéseket. Ha lehet a
polgármester beszámolóját is küldjék el e-mailben. A köztisztasággal kapcsolatban van egy
rendeletük, és benne van a tulajdonos kötelezettsége. Hatásköre a jegyzőnek, hogy 30 e Ft-os
pénzbírságot szabhat ki. A közmeghallgatás nem azzal foglalkozott, amivel kellett volna.
Előadhatta volna polgármester úr, hogy áll az ügy a temetkezéssel kapcsolatban. El kellett
volna mondani, hogy mindenki ahhoz a vállalkozóhoz megy, akihez akar.
Piskolczi Géza polgármester:
Részben értette, amit Éber Istvánné mondott, azért nem reagált.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Intézkedést vár a lakosság.
Papp Csaba képviselő:
Mi van a kegyeleti közszolgáltatási szerződéssel?
Piskolczi Géza polgármester:
A módosított szerződés még nem készült el.
Gulyás József jegyző:
Felvette a kapcsolatot Éber Istvánnéval. Akkor már máshogy viszonyult a dolgokhoz. Ő
ajánlotta, hogy elküld egy mintát. Nem küldött semmit.
Dr. Papp László képviselő:
Fel kell szólítani, hogy a módosítást hozza be jövő hét péntekig, ha nem, akkor fel lesz bontva
a szerződés több okra hivatkozva.
Papp Csaba képviselő:
Meg kellene találni az indokot, hogy mi alapján bontsák fel a szerződést.
Dr. Papp László képviselő:
Indok az van. Pl. beszámolási kötelezettsége van október-novemberig, és nem tett eleget. A
temetővel és a ravatalozóval kapcsolatos dolgokat beszélték, hogy beleteszik az újságba. Ez
közérdekű.
Piskolczi Géza polgármester:
A mostani újságba azért nem került be, mert a püspök úrnak írtak egy levelet, hogy járjon el
ez ügyben.
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Dr. Papp László képviselő:
Ki írta ezt a levelet?
Piskolczi Géza polgármester:
Ő írta.
Dr. Papp László képviselő:
Ez a gond. Úgy írta, mint polgármester. Erről nem is döntöttek. Ezzel a dologgal ő van
megbízva. Nem most kellett volna keresni a püspököt, mikor a peres ügyet megindították.
Gyalog Imre képviselő:
A közmeghallgatáson elmondta polgármester úr, hogy az utakat az erőgéppel rendelkezők
teszik tönkre. Taskó Miklós képviselő úrral elmondták, hogy kik teszik tönkre az utakat.
Nem csináltak semmit. Olyan helyen is megcsinálta a gréder az utat, ahol nem kellett volna,
nem fognak rajta közlekedni. Ahol kellett volna, ott meg nem csinálták meg. A szervezés nem
jól jött össze. Azt mondta polgármester a közmeghallgatáson, hogy elsők között mondott le a
szőlőskertjéről. Melyikről azt nem tudják?
Piskolczi Géza polgármester:
Az édesapjáéról mondott le. Az eredeti tulajdon papírját átadta Pánya Istvánnénak.
Nagy Sándor mondta, hogy melyik utakat tegyék rendbe. Jó lett volna, ha bejöttek volna, akik
járják a külterületi utakat, és megbeszélik, hogy melyik utat tegyék rendbe. Vannak összeírva
olyan utak, amelyet fel kell tölteni. Ha jön a gázvezeték 5200 m3 föld lesz, amelyből fel
tudják tölteni őket.
Papp Csaba képviselő:
Nem volt szó a beszámolóban a kerülőkről. Tolvajt fogtak el?
Piskolczi Géza polgármester:
A kerülők vezényelve vannak. Egy területen találtak fát, és szóltak a rendőröknek. Folyik az
eljárás.
Dr. Papp László képviselő:
Hogy vannak beosztva a kerülők? Úgy ahogy megbeszélték?
Piskolczi Géza polgármester:
Ahogy eddig voltak.
Papp Csaba képviselő:
Meg kell cserélni a területet. Érdemi munkát nem csinálnak, csak jönnek-mennek.
Taskó Miklós képviselő:
Legalább olyan embert fogtak volna el, aki a szemetet kiviszi a határba.
Dr. Papp László képviselő:
E-mailen küldjék el a megállapodást a rendkívüli ülés előtt. Minden érvényben levő
megállapodást el lehetne küldeni. A polgármester beszámolóját is küldjék el e-mailben az
ülések előtt.
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Gyalog Imre képviselő:
A Suzukiról nem mondott semmit polgármester úr.
Piskolczi Géza polgármester:
A gépkocsi üzemel. A Dél-Nyírségi Társulás az üzemeltető. Az ebédet azzal hordják, vettek
edényhordót bele. Liptai Antal és egy közhasznú vagy közcélú dolgozóval hordják ki az
ebédet. Ács Lászlóné kétszer tankolt bele üzemanyagot, mert tanult vezetni.
Dr. Papp László képviselő:
Miért tanult a Suzukin vezetni? Ő fogja az ebédet kihordani?
Piskolczi Géza polgármester:
Nem ő hordja, de ha menni kell beteget látogatni, Nyíregyházára vagy Debrecenbe, akkor
egyedül is el tud menni.
Dr. Papp László képviselő:
Tisztázni kell, hogy azért vették meg az autót, hogy ebédet hordjanak ki vele, vagy azért,
hogy Ács Lászlóné járjon vele. Eddig megoldottátok az Opellel, ha menni kellett, ezután is
meg lehetne oldani.
Piskolczi Géza polgármester:
Ebédet nem egész nap kell hordani, és el tud menni ahová kell.
Dr. Papp László képviselő:
Hol kell parkolnia az autónak?
Piskolczi Géza polgármester:
Ha későn jön haza, akkor Ácsné hazaviszi, ha nem akkor az Idősek Otthonában parkol.
Dr. Papp László képviselő:
Ez így nem lesz jó. Azt az autót ételhordásra kell használni. Liptai Antal vezesse, ha bármi
baja van az autónak, akkor csak ő vezette, lesz felelős. Ha pedig Ácsnénak menni kell
valahová, akkor el tud menni, ahogy eddig is a hivatali autóval. Az Opel szolgálati autó, a
Suzuki pedig ételhordásra van. Ezzel az autóval mindenki szaladgál.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ács Lászlóné fia is jár vele.
Piskolczi Géza polgármester:
Ételkihordásra és betegszállításra vették az autót. Ha nem bökönyi lakos költözik be az
Otthonba, akkor el kell menni hozzá. Nagykállóba is tud menni vele. Ezeket a feladatokat el
tudja látni ez az autó.
Dr. Papp László képviselő:
Szombaton mit keres az autó Ács Lászlónénál? Hogy fogja leigazolni ezt a napot?
Piskolczi Géza polgármester:
Nincs tudomása róla. Majd felelősségre fogja vonni.
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Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nyilvántartást kell vezetni, hogy mikor hová ment az autó. A költségekbe bele kell építeni. Le
kell szabályozni mindent.
Gyalog Imre képviselő:
Honnan van pénz a tankolásra?
Piskolczi Géza polgármester:
A Dél-Nyírségi adja a pénzt. Azt kéri, hogy azokat a számlákat küldje le a Dél-Nyírségi, ami
eddig beérkezett hozzájuk, hogy lássa a Képviselő-testület mennyit tankoltak bele.
Gyalog Imre képviselő:
Ő mondta, hogy vegyék meg közösen a Dél-Nyírségivel az autót, és pályázzanak rá. Van rá
pályázat most is. Ezt elkapkodták. 10 millió Ft-ot adnak rá maximum.
Piskolczi Géza polgármester:
A mostani pályázati kiírásba belefér Bököny, de az előzőbe nem fért bele. A névsorban benne
volt Bököny, de a kritériumoknak nem felelt meg.
Dr. Papp László képviselő:
Javaslata, hogy a kitüntető címek adományozásáért szóló rendeletet módosítsák. Csökkenteni
kellene az összegeket.
Gulyás József jegyző:
Ehhez a javaslathoz rendeletet kell módosítani, kéri a testületet, hogy a következő testületi
ülésen döntsön erről a rendeletről.
Pelles Brigitta képviselő:
Felháborodás van a faluban. Olyan emberek is kapják, akiket nem tartanak rá méltónak.
Piskolczi Géza polgármester:
Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg, és tegyenek javaslatot a Képviselőtestület felé a rendelet módosítására.
Papp Csaba képviselő:
Be kell hozni a javaslatokat.
Dr. Papp László képviselő:
A következő összegeket javasolja. A díszpolgár kapjon 100 e Ft-ot, Bököny Községért Címért
75 e Ft-ot, Bököny Község Szolgálatáért 50 e Ft-ot, Év Sportolója Címért 20 e Ft-ot adjanak.
Kovács Tibor alpolgármester:
Nem tartja soknak a Díszpolgári Címért adott összeget. Körültekintően kellene meghatározni
ennek a címnek az adományozását.
A képviselő-testület elfogadja a jegyző kérését és a következő testületi ülésen, módosítja a
rendeletet.
Gyalog Imre képviselő:
Félbemaradt 3 dolog is. A pályázat, a kerülők és az autó.
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Piskolczi Géza polgármester:
A pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy az első kiírásba nem fért bele Bököny. A
feltételekben biztosítani kellene, hogy nincs a községben vegyes műszaki bolt, bank, orvosi
rendelő, fogászat, idősek gondozása. Dr. Dalanics Beátát kérdezte, és azt mondta, hogy ne
adják be, mert Bököny nem fér bele. Most azért engedtek a feltételekből, mert nincs a pénz
kihasználva.
Dr. Papp László képviselő:
Bobikné Sándor Erzsébetet ügyesebbnek tartja, mint a Dél-Nyírségi Társulást. Fel kell hívni
máskor a Minisztériumot, hogy lesz-e kiírva pályázat.
Gyalog Imre képviselő:
EU-s pályázat van, személygépkocsira lehet pályázni, legfeljebb 8+1 férőhelyesre. 40 ezer
euróig támogatott. Felolvassa a pályázati kiírást. Május 31-ig lehet pályázni. Az első kiírásba
is belefért volna Bököny. Utófinanszírozású pályázat. A kerülőkkel kapcsolatban észrevette,
hogy Boros Péter rá szokott nézni az Önkormányzat erdejére is, pedig nem az ő területe. Meg
kell nézni melyik körzetéből lopnak többet.
Dr. Papp László képviselő:
A területeket fel kell cserélni.
Dr. Papp László képviselő:
A következő Hírmondót be kellene hozni Képviselő-testületi ülésre megjelenés előtt. Nem
kellett volna beletenni a népszavazás eredményét. Hogy áll a honlap?
Gulyás József jegyző:
Hamarosan elkészül.
Papp Csaba képviselő:
Helyesírási hibák vannak benne.
Dr. Papp László képviselő:
Az Idősek Otthonát önállóan gazdálkodóvá kell tenni. Lehetne itt könyvelni.
Gulyás József jegyző:
Kistérségi megállapodás kell hozzá.
Dr. Papp László képviselő:
A KHT-val mi lesz? Nagy Sándornak el kell mondania, hogy milyen tervei vannak. Be kell
hozni a következő testületi ülésre.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Csinálhatnák a főtérrendezést, kátyúzást.
Piskolczi Géza polgármester:
Az elképzelés az nagyon jó. Csak gépekre és szaktudásra lenne szükség.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2008. (III.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a polgármester beszámolóját a két ülés között történt
eseményekről elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata a Képviselő-testület felé, hogy a szemétszállítással
kapcsolatos dolgokat úgy kellene kezelni, mint más szolgáltatást, az Önkormányzat
kihagyásával. A díjak meghatározása az Önkormányzattal egyetértésben történjen. 20 %-os
áremelést tartanának indokoltnak, kivéve a konténereknél, ahol az áremelés 10 % lenne.
Gyalog Imre képviselő:
Mi indokolja ezt a nagy áremelést?
Fodor József Nyír-flop Kft. képviselője:
Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet. Ez az előterjesztés más, mint a korábbiak.
Korábban úgy volt, hogy a szakolyi hulladéklerakó 8 önkormányzatának közösen készült el az
előterjesztés. Közös költségből közös díj. A díjmeghatározás az elmúlt években rendre
kudarcot vallott. Az idei évben minden településnek saját magukat érintő kalkulációt
készítettek. Figyelembe vették, hogy Bökönyből mennyi hulladékot gyűjtöttek be, 1 db 60
literes, 500 db 80 literes, 500 db 120 literes kuka van, szelektív hulladékgyűjtés mennyire
sikeres. Bököny aránylag többet szemetel, mint más település. Szeretnék, ha a díjképzés
mechanizmusa visszatérne a jogszabályi keretek közé. A 242/2000. Kormányrendelet az,
amely felhatalmazza a Képviselő-testületet a díjak megállapítására, és a szolgáltató felé
leírják, hogy melyek azok a költségek, ráfordítások, amelyek a szolgáltatás kapcsán
felmerülnek és érvényesíthetők a díjakban. Az előterjesztett és az érvényes díjak között nagy
különbségek vannak. Ennek oka a korábbi évek összemosódott mechanizmusa, másfelől soha
nem az volt elfogadva, amit előterjesztettek, minden évben kevesebb lett elfogadva. Ezt a
lemaradást szeretnék pótolni. A jogszabály szerint ők, mint szolgáltatók előkészítették a
díjkalkulációs táblázatot. A 242/2000. Kormányrendelet szerint az Önkormányzat olyan
díjtételt állapít meg, amilyet akar. Ebben az esetben viszont a kettő közötti különbözetet az
Önkormányzatnak kell kipótolnia a saját költségvetéséből a közszolgáltató részére. Ezzel az
előterjesztéssel utolérnék magukat, és ezután csak az inflációt kellene követni. A magas
díjemelés bevállalásának több oka van. Az egyik a Megyei Hulladékgazdálkodási Program
beindulása, mellyel 2-3 új hulladéklerakó fog épülni a megyében, melyben az Önkormányzat
tulajdonos lesz. A szakolyi hulladéklerakó kizárólag a 8 tulajdonos Önkormányzatnak áll
rendelkezésére. A tulajdonosok nem tették lehetővé, hogy más Önkormányzatok is
szállíthassanak hulladékot. Sok szabad kapacitása van. Javasolták, hogy nyissák meg más
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Önkormányzat számára is a hulladéklerakót, de Balkány és Szakoly nem egyezett ebbe bele.
Másfele ez működik.
Azt szeretnék, ha ezt az előterjesztést elfogadnák.
Piskolczi Géza polgármester:
Minden évben az inflációt meghaladó áremelést hajtottak végre. A Pénzügyi Bizottság 20 %os áremelést javasolt a Képviselő-testület felé, ennyit tart reálisnak. Véleménye szerint
nemcsak a 8 településen, hanem az egész országban rosszul van számolva az 1 lakosra jutó
elszállított szemét. Arról nem kapott választ, hogy mi lesz akkor, ha átvállal a Nyír-flop
mindent és az Önkormányzat kivonul. Az Önkormányzatnak csak az a joga maradjon meg,
hogy az árakban döntsön. Ha megépül a Megyei Szilárdhulladék lerakó, hogy milyen
befogadóképességű lesz, milyen áron fogják a hulladékot elhelyezni, az akkori probléma nem
mostani.
Gulyás József jegyző:
A 786/2006-os alkotmánybírósági határozat szól a közszolgáltatás átalányjellegéről.
Felolvassa a határozatot. Megkeresték a Közigazgatási Hivatalt, Kozák Ferenc úr
adóvégrehajtó csoport vezetője írt egy levelet a Nyír-flopnak. Ebben leírja, hogy az alapján,
amit a Nyír-flop elküld a polgármesteri hivatal részére, nem tudják behajtani a tartozásokat. A
Nyír-flopnak meg kellene próbálni behajtani ezeket a tartozásokat. Megállapodás módosítást
kell az Önkormányzatnak alkalmazni.
Dr. Papp László képviselő:
A jogszabály kötelezővé teszi az Önkormányzat mögöttes felelősségét?
Fodor József Nyír-flop Kft. képviselője:
A Képviselő-testület a saját rendeletében milyen díjakat állapít meg az-az ő dolguk. A
differenciát a jogszabály alapján kérik. Ez a kalkuláció így jó, nekik ennyibe kerül. Ez az
alkotmánybírósági határozat nem róluk szól. Nyíregyházán a szemétszállítási díjat a lakásban
élők számára tekintettel állapította meg a Nyír-flop. Ezt találta aggályosnak a Közigazgatási
Hivatal és az Alkotmánybíróság ilyen állásfoglalást hozott. Itt nem erről van szó, itt nem a
lakásban élők számához igazodik a szemétszállítási díj. Nem értette a Pénzügyi Bizottság által
elmondottakat, hogy a Nyír-flop vegye át teljes körűen a szolgáltatást. Most értette meg, hogy
azt szeretnék, ha a díjbeszedőjük még hatékonyabban végezné munkáját. Ha a díjbeszedőnek
nem sikerül beszedni a díjakat, akkor a Nyír-flop a tartozásokat átadja egy kintlevőség kezelő
cégnek. Miután közszolgáltatásról van szó, jogszabály kimondja, hogy a közszolgáltatásból
eredő díjhátralék közadók módjára hajtható be. A közszolgáltatónak nincs jogosítványa
közadók módjára behajtani, ilyen jogosítványa a jegyzőnek van.
Dr. Papp László képviselő:
Nem erről volt szó. A megállapodásban az van, hogy az Önkormányzat kifizeti a tartozást a
Nyír-flopnak, és majd behajtja, ahogy tudja.
Fodor József Nyír-flop Kft. képviselője:
Tudomása szerint a be nem szedett díjakat, nem számlázták ki az Önkormányzatnak.
Gulyás József jegyző:
Kiszámlázta a Nyír-flop a 2005. évtől minden évre.
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Fodor József Nyír-flop Kft. képviselője:
2006. január 1. előtt az volt a szabály, hogy a tartozások kifizetéséért az Önkormányzat
felelős helytállni. 2006. január 1. után beszedi a díjakat, ha nem fizetnek, küldi a
felszólításokat. Ha eléri az adósság az 5 e Ft-ot, akkor átadja a listát a Nyír-flop a jegyző
részére, de a 2006. január 1. utáni tartozást nem kell megfizetnie az Önkormányzatnak.
Dr. Papp László képviselő:
Lehet, hogy megemelik a díjakat, de ha az Önkormányzat nem áll a lakosság mögé, akkor a
bevételük ugyan ott lesz vagy még kevesebb. Régebben megkapott egy beszámolót az
Önkormányzat a Nyír-floptól, melyben alá volt támasztva, hogy ennyi alkalmazott van, ennyi
a bérük, ennyi a rezsi, és ebből kijönnek a szemétszállítási díjak. Most nem kaptak semmit.
2007-ben, ha nem érte meg ilyen árral dolgozni, akkor miért dolgoztak ennyiért?
Szűscné Fekete Irén képviselő:
Milyen elv alapján lett elkészítve ez a kalkuláció? Miért nem lehetett egységesen
meghatározni?
Fodor József Nyír-flop Kft. képviselője:
Amik eddig voltak arányok az volt a rossz. Bökönyben 3 évvel ezelőtt a lakosság
háromnegyedének 120 literes kukája volt, egynegyedének 80 literes. Az öregedéssel egyre
több lett a 80 literes. Az ár úgy készül, hogy a cég összes költsége, ráfordítása van
számszerűsítve. 258 munkanap van egy évben, 52 napot vesz igénybe Bököny, ebből kijön
egy arányszám. Ebben az arányban van igénybe véve egy autónak, egy gépkocsivezetőnek,
két szedőnek a bére, közterhe, üzemanyag, biztosítás.
Dr. Papp László képviselő:
Nem kételkedik ezekben a díjakban, de elő kell venni a megállapodást, amelyet kötöttek a
Nyír-floppal. Nem tudja mennyire fontos most meghatározni a díjakat.
Piskolczi Géza polgármester:
Azt értik, hogy az Önkormányzat olyan rendeletet alkot, amilyet akar, de a különbözetet nem
tudja az Önkormányzat felvállalni. Eddig ez nem így működött. Minden évben 8-10-12 %-ot
kaptak, soha nem kapták meg, amit kértek. Hiába volt alátámasztva a számítás a Nyír-flop
részéről. Jövőre megint jön az emelés.
Fodor József Nyír-flop Kft. képviselője:
Szakolyi hulladéklerakó évek óta veszteséges. Azért csinálják a szemétszállítást, mert
kötelezettséget vállaltak rá. Mások rovására nem tudják ezt folytatni. Hiába mondták, hogy
engedjék kinyitni a hulladéklerakót más Önkormányzatok részére is. Most a díjak 2008.
március 31-ig érvényesek.
Dr. Papp László képviselő:
Úgy tudna dönteni, ha elővennék a megállapodást, és kivennék azt a részt, hogy az
Önkormányzat helyt áll.
Dr. Komoróczy Péter képviselő úr elhagyta az ülést.
Dr. Papp László képviselő:
Az lenne a véleménye, hogy fogadják el az előterjesztést, azzal a kikötéssel, hogy az
Önkormányzat nem fizet a lakosság helyett. Átlagban 1 hónapban 640 Ft az emelés, ha a 80
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literes kukát nézik. Polgármester urat fel kell hatalmazni, hogy járjon el abban az ügyben,
hogy nyissák meg a szakolyi hulladéklerakót más települések előtt is.
Dr. Papp László képviselő:
Ragaszkodik hozzá, hogy vegyék elő a megállapodást.
Piskolczi Géza polgármester:
Ha a Nyír-flop nem vállalja fel, hogy az utakat karbantartsa, megjavítsa, amelyeket a nagy
gépek tönkretesznek, akkor Szakoly és Balkány nem adja beleegyezését.
Fodor József Nyír-flop Kft. képviselője:
Jövőre, ha megnyílik a szemétlerakó mások előtt is, akkor nem lesz emelés. Még az is lehet,
hogy vissza is tudnak adni.
Dr. Papp László képviselő:
Ha nem tudnak elegendő adatot szolgáltatni a behajtáshoz, akkor vissza fogják küldeni a
behajtandók névsorát.
Fodor József Nyír-flop Kft. képviselője:
Az alapadatokat az Önkormányzattól kapják. Több információt nem tudnak adni.
Dr. Papp László képviselő:
Nem szerződtek le a lakosokkal?
Fodor József Nyír-flop Kft. képviselője:
Nem. Kintlevőség kezelőnek adják ki a nem fizetők névsorát.
Piskolczi Géza polgármester:
Egy hét múlva rendkívüli ülésen megtárgyalják ezt a napirendi pontot.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elnapolja a
napirendi pont megtárgyalását.
Fodor József Nyír-flop képviselője és Dr. Horváth József képviselő úr elhagyta az ülést.
4./ Alpolgármester beszámolója
Kovács Tibor alpolgármester:
Ez a beszámoló 2007. júliusa körül készült, nem teljes. Az addig történteket tartalmazza.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ha tudta, hogy ez egy fél beszámol, akkor nem kellett volna behozni. Ki kellett volna
egészíteni.
Dr. Papp László képviselő:
Megkérdezi alpolgármester urat, hogy azóta mit csinált?
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Kovács Tibor alpolgármester:
Majd írásban válaszol rá.
Piskolczi Géza polgármester:
A következő testületi ülésre hozza be az elmaradt időszakról a beszámolót.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Csekélynek tartja a beszámolót. Azt beszélték, hogy nagyobb felelősséget fog vállalni
alpolgármester úr, mint az előző alpolgármester. Nem látja, hogy hatékonyság mutatkozna a
munkájában.
Piskolczi Géza polgármester:
Általában a polgármester helyett ment el olyan helyekre, ahová ő egyéb elfoglaltság miatt
nem tudott elmenni. Ha nem kap megbízást, akkor nem tud mit tenni.
Dr. Papp László képviselő:
Azt megérti, hogy polgármester úr nem ad megbízást neki, de ő eredmény szempontjából nézi
a dolgot. Volt több továbbképzésen is, ezek milyen hasznot hoznak az Önkormányzatnak?
Van olyan alpolgármester, aki teljes munkaidőben dolgozik, és a polgármester ad át a
feladataiból. 50 %-kal több pénzt kap, mint a képviselő-testületi tagok, nincs benne egy
bizottságban sem.
Kovács Tibor alpolgármester:
Nem kap bizottsági ülésekre meghívót, amióta kap, azóta itt van.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Hiányosságok vannak polgármester úr munkájában, nem kellene ilyen sok mindent magára
vállalnia. Adni kell át az alpolgármesternek is a munkájából. Már 1,5 éve mondják, hogy
nagyon szemetes a falu, nem csinálnak semmit. Ezt is át lehetne adni alpolgármester úrnak.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2008. (III.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az alpolgármester beszámolóját elfogadta azzal a
feltétellel, hogy a következő képviselő-testületi
ülésre elkészíti a kiegészítést.
Felelős: alpolgármester
Határidő: 2008. április 30.
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5./ Közbeszerzési szabályzat megvitatása, elfogadása
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Kötelező elkészíteni ezt a szabályzatot. Kifogást nem találtak.
Gulyás József jegyző:
Változott a jogszabály és ki kellett egészíteni a régi közbeszerzési szabályzatot illetve
konkretizálni kellett.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A bizottságra vonatkozóan van egy javaslat. Elő van írva, hogy kiknek kell lennie a tagoknak.
A jegyző a bizottság elnöke, a pénzügyi osztály köztisztviselője egy tagja, a koordinálással
megbízott ügyintéző és a Képviselő-testület által delegált 2 képviselő. A Pénzügyi Bizottság
javaslata, hogy a 2 delegált tag közül az egyik a mindenkori alpolgármester, a másik a
mindenkori Pénzügyi Bizottság elnöke legyen.
Dr. Papp László képviselő:
Azért nem jó így, mert benne van az alpolgármester. Abban az esetben, ha a polgármester
akadályoztatva van, akkor az alpolgármester úr vesz részt helyette. A Pénzügyi Bizottság
elnöke az jó.
Papp Csaba képviselő:
Legyen Dr. Papp László vagy a korelnök.
Dr. Papp László képviselő:
Csak mi van az abban az esetben, ha a korelnök és a Pénzügyi Bizottság elnöke ugyanaz a
személy. Legyen az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke, illetve a Pénzügyi
Bizottság elnöke.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2008. (III.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Bököny
Község
Önkormányzatának
közbeszerzési szabályzatát elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
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6./ Dél-Nyírségi Hatósági- Igazgatási Társulási Megállapodás megtárgyalása
Dr. Papp László képviselő:
Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 3 fajta hatósági jogkört, a
kereskedelmi tevékenységet ebben benne van a telepengedély, üzletek működési engedélye,
adóvégrehajtást,
közigazgatási
végrehajtást
bevinnék
a
kistérségbe.
A
telephelyengedélyekből, üzletekkel kapcsolatos dolgokból 1-2 van egy évben. Az adó és a
közigazgatási végrehajtást, ha beviszik, az nem azt jelenti, hogy nem lesz itt adóhatóság. A
behajtást fogják csinálni kistérségi keretek között.
Papp Csaba képviselő:
1 főre eső végrehajtási díj 5 e Ft vagy 20 % lenne.
Dr. Papp László képviselő:
Ez még csak egy tervezet, nem biztos, hogy így lesz. Ez egy szándéknyilatkozat a részükről.
Még nincs meghatározva, hogy a költségek milyen arányban terhelik, majd a településeket.
Lakosság szám arányában vagy ügycsoportonként.
Gulyás József jegyző:
A telepengedély 25 e Ft, a működési engedély 15 e Ft. Az adóhátralék a legfontosabb. Helyi
szinten a behajtást nem tudják megvalósítani. 5 e Ft feletti adóalanya Bökönynek 564 ember,
18 millió Ft-tal tartoznak. 11-12 millió Ft a gépjárműadó. Nagyon sok esetben az 1 éven túli
tartozásoknál levetették a rendszámot. Ezeket az autókat a forgalomból ki kellene vonni.
Vagy 5 e Ft/alkalom, amit az önkormányzatnak ki kell fizetni vagy a 20 %-ot.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nem javasolja, hogy a telephelyengedélyeket, üzlet működési engedélyeket átadják, mert
kevés van egy évben. Nem jelent nagy megterhelést az ügyintézőnek ez az 1-2 alkalom. Csak
az adó végrehajtási ügyeket adják át, meg a szabálysértést. A kereskedelem az maradjon itt.
Piskolczi Géza polgármester:
Azért az 1-2 kiadásért nem kell megbontani az egészet.
Dr. Papp László képviselő:
Nagykálló foglalkoztat egy embert, az benne van minden nap a szabályzásban. Itt 1-2 van, és
kiesik az ember belőle. Az összegekkel nem ért egyet. Az 5 e Ft-ot is hajtassa be a végrehajtó.
Szándéknyilatkozatukat adják, de a költségeket meg kell tárgyalni.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2008. (III.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy az egyes hatósági ügyek társulás keretében
történő intézését a Dél-Nyírségi Társulási Megállapodás alapján
elfogadja.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy vegye fel a kapcsolatot
Nagykálló város jegyzőjével a díjak megállapításával
kapcsolatban.
Felelős: jegyző
Határidő: 2008. április 30.
Határozatot kapják: pénzügyi iroda, adóhatóság
7./ Barota Mihály ÁMK Kulturális Tagintézmény 2007. évi továbbképzési terv
jóváhagyása
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Bobikné Sándor Erzsébet költségeit az önkormányzat vagy a kulturális intézmény fizeti?
Piskolczi Géza polgármester:
Attól függ, hogy kinek dolgozik.
Dr. Papp László képviselő:
Hol van ő foglalkoztatva?
Piskolczi Géza polgármester:
Az ÁMK-nál.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2008. (III.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Barota Mihály ÁMK Kulturális Tagintézmény
2007. évi továbbképzési tervét jóváhagyta.
Felelős: tagintézmény vezető
Határidő: folyamatos
Határozatot kapják: Barota Mihály ÁMK
Kulturális Tagintézmény
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8./ Egyebek
- Virág Károly Váci u. 48. szám alatti lakos támogatása
Piskolczi Géza polgármester:
Virág Károlyék háza tönkrement. Virág Mária 3 gyerekével Nagykállóban anyaotthonban van
elhelyezve, idősebb Virág Károly kórházban , ifjabb Virág Károly gyereke Geszteréden van, ő
pedig a szomszédban van elhelyezve. Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy függetlenül attól,
hogy lopták az áramot, adjanak a részére 100 e Ft vissza nem térítendő és 100 e Ft
visszatérítendő támogatást. A 100 e Ft-ot le fogják vonni a munkabéréből.
Gyalog Imre képviselő:
200 e Ft-ból helyre tudják hozni a házat?
Piskolczi Géza polgármester:
Önkormányzati segítséggel igen.
Papp Csaba képviselő:
És a villanyszámla tartozásukat ki fogja kifizetni? Megint lopni fogják az áramot. Sok
áramlopás van a faluban, és ha megismétlődik ez az eset.
Dr. Papp László képviselő:
Az önkormányzat fizeti ki azt az áramot.
Piskolczi Géza polgármester:
Nem az önkormányzat fizeti ki.
Dr. Papp László képviselő:
Bűncselekményt követ el, lopja az áramot, és segítik őket. Ez országos probléma, annak
segítenek, aki nem érdemli meg.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nem hagyhatják őket az utcán, de pénzt a kezükbe nem szabad adni.
Kovács Tibor alpolgármester:
Ha hajléktalanná válnak, az is az önkormányzat feladata.
Dr. Papp László képviselő:
A házra jelzálogot kell tenni.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2008. (III.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Virág Károly Bököny, Váci u. 48. szám alatti lakost
100 e Ft vissza nem térítendő támogatásban, illetve
100 e Ft visszatérítendő támogatásban részesíti,
melyet a fizetéséből törleszt.
A 100 e Ft összeg erejéig jelzálogjogot bejegyezni a
lakásra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
összeget a család a lakás rendbetételére fordítsa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. június 30.
Határozatot kapják: pénzügyi iroda
Dr. Papp László ügyvédi iroda

- Pelles Jánosné Arany J. u. 1/1. szám alatti lakos ápolási díj elutasítása elleni
fellebbezése
Gulyás József jegyző:
Felolvassa a fellebbbezést. Az Igazgatási Bizottság elutasította a kérelmét.
Papp Csaba képviselő:
A 2 orvos elmondta, hogy sok ilyen ember van a faluban, aki kaphatná. El kell utasítani.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2008. (III.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Pelles Jánosné (szül.: Kiss Mária, Bököny,
1957.12.09. an: Szabó Anna) Bököny, Arany J. u.
1/1. szám alatti lakos ápolási díj ügyében benyújtott
fellebbezését elutasítja.
Felhatalmazza a jegyzőt az elutasító határozat
elkészítésére.
Felelős: jegyző
Határidő: 2008. április 30.
Határozatot kapják: szociális előadó
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- Polgármester bére
Gulyás József jegyző:
A Képviselő-testület megkérte, hogy kérjen szakmai állásfoglalást a polgármester bérével
kapcsolatban. Ma érkezett meg a válasz, melyet felolvas.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a törvénysértést javítsa ki. A jogszabálysértés jogértelmezési
hiba alapján történt meg.
Polgármester úr jelzi érintettségét. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül kizárja a polgármester urat a szavazásból.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2008. (III.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 13/2008. (II.14.) számú határozatát hatályon
kívül helyezi.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2008. (III.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy Piskolczi Géza polgármester úr
munkabérét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § nak megfelelően és a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján 38.650 Ft
illetményalapot figyelembe véve 12,5 szorzószám
szorzataként 2008. január 01-től 483.125 Ft-ban
állapítja meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Határozatot kapják: pénzügyi iroda, személyügyi
előadó, polgármester
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Bejelentések:
Piskolczi Géza polgármester:
Mindenki megkapta esperes úr kérését a ravatalozó működtetésére. Ehhez kérné a
véleményeket. Van egy temetői szabályzat. Az egyházközség nem szavazta meg.
Dr. Papp László képviselő:
Polgármester úr benne van az egyházi testületben, ő tudja, hogy nem szavazták meg.
Piskolczi Géza polgármester:
Ha meghívják el szokott menni az ülésekre, de nem tagja az egyházi képviselő-testületnek.
Püspök úr előtt kell esküt tenni, úgy lehet valaki tag.
Felolvassa a levelet. Azt a ravatalozót kéri esperes úr, amit sajátjának tekint. Az üzemeltetési
jogot adják át neki, az a kérése. Levélben kérte püspök urat a békés elrendezés miatt. Kérte
Dr. Papp László urat, hogy mondják fel a szerződést az Orfeusszal és hirdessék meg az
üzemeltetést. Meg kell indokolni, hogy a jövedelem bizonyos százalékát nem költötte a
ravatalozóra és környékére.
Dr. Papp László képviselő:
Először tegyék rendbe a ravatalozót. Ez a temetői szabályzat őket nem érinti. Erről nem
szavaznak, nem képviselő-testületi hatáskör.
Piskolczi Géza polgármester:
Csak azért hozta ide be ezt a dolgot, hogy a Képviselő-testület tudjon róla.
Dr. Papp László képviselő:
Ez a Képviselő-testület hozott egy döntést a ravatalozóval kapcsolatban, aszerint kell eljárni.
Nem kell a püspökhöz menni.
Papp Csaba képviselő:
Fel kell venni a kapcsolatot az Orfeusszal. 1 hetet kell nekik adni, hogy behozzák a
szerződést. Ha nem hozza be a szerződést, fel kell mondani.
Dr. Papp László képviselő:
Miért kell neki a Volga? Biztos, hogy esperes úr fogja elvinni. Nem szabad neki odaadni. Kiss
László jött ide először, oda kell adni neki.
Piskolczi Géza polgármester:
Múlt héten arról döntöttek, hogy elárverezik az autót. Most, hogy esperes úr is meg akarja
venni, vissza akarják vonni az árverést. Benne van az újságban, az Interneten is fent van, hogy
mikor lesz az árverés.
Dr. Papp László képviselő:
Javasolja, hogy vonják vissza a határozatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 2 ellenszavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2008. (III.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 36/2008. (II.21.) számú határozatát
helybenhagyja, melyben döntött a Volga
Gaz 2412 típusú gépjármű licitálásáról.
Piskolczi Géza polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy adtak be pályázatot az illegális hulladék lerakók
felszámolására.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2008. (III.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
támogatja
az
illegális
hulladék
lerakók
felszámolására benyújtott pályázatot.
Az önkormányzat költségvetéséből biztosítja az
önerőt, melynek összege 418 e Ft.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy
írják alá a pályázati dokumentumokat.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2008. április 30.
Határozatot kapják: polgármester, jegyző
pénzügyi iroda
Kmft.
Piskolczi Géza sk.
polgármester

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