Bököny Község Képviselő-testülete
2010. december 3-i rendes üléséről
22- /2010.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (162-176, 14-15 R./2010.)
TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi
alakulásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3) A 2011. évi Költségvetési Koncepció megtárgyalása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
5.) A 2011. évi Igazgatási szünetről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti
díjának módosításáról, emeléséről /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság,
7) A képviselő-testület 2011. évi munkatervének megalkotása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
8) Véleményezés a „Bökönyi Hírmondó” újság 2010. évi megjelent példányairól, további
működési feltételeiről /szóbeli előterjesztés/
Előadó: felelős szerkesztő
9)Az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházás finanszírozásáról szóló tájékoztató /szóbeli
előterjesztés/
Előadó: polgármester
10) Egyebek
Gyalogné Lovas Irén
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 3. napján 13.00 órakor
megkezdett üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Marozsán Mihály
Papp Csaba
Piskolczi Géza

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József
Dr.Papp László
Horváth István
Nagy Sándor
Urbin Péterné
Fekete Beáta

jegyző
jogi képviselő
CKÖ elnök
Nonprofit KFT vezető
ÁMK gazdasági vezető
pénzügyi előadó

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. Taskó
Miklós jelezte távol maradását. A mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést
megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv hitelesítőknek Papp
Csaba és Marozsán Mihály képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
2) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról
3) A 2011. évi Költségvetési Koncepció megtárgyalása
4) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet
megtárgyalása
5.) A 2011. évi Igazgatási szünetről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjának módosításáról,
emeléséről
7) A képviselő-testület 2011. évi munkatervének megalkotása
8) Véleményezés a „Bökönyi Hírmondó” újság 2010. évi megjelent példányairól, további működési feltételeiről
9)Az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházás finanszírozásáról szóló tájékoztató
10) Egyebek

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2010. (XII.03.) önkormányzati határozata
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról
2) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi
költségvetése végrehajtásának III. negyedévi
alakulásáról
3) A 2011. évi Költségvetési Koncepció
megtárgyalása
4) A közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló rendelet megtárgyalása
5.) A 2011. évi Igazgatási szünetről szóló rendelettervezet megtárgyalása
6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati
lakások és egyéb helyiségek bérleti díjának
módosításáról, emeléséről
7) A képviselő-testület 2011. évi munkatervének
megalkotása
8) Véleményezés a „Bökönyi Hírmondó” újság
2010. évi megjelent példányairól, további
működési feltételeiről
9)Az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházás
finanszírozásáról szóló tájékoztató
10) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1)Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
November 1-én mindenszentek ünnepére készültünk. A temető és környéke rendbe tétele
volt a feladat. Nonprofit Kft közreműködésével oldottuk meg ezt a feladatot. November 3-án a
Környezetvédelmi felügyelőségtől voltak kint és a szennyvíztisztító telep helyszínéről talajmintát
vettek. A talajmintavételnek már eredménye is van nem lesz akadálya a szennyvíztisztító telep
építésének. November 3-5-én érkezett a Magyar Élelmiszer banktól két fajta szállítmány kukorica,
répa-borsó konzerv, alakos tészta, beba tápszer, liszt és lebbencs tészta, háztartási keksz ezek 154
tonnányi a szállítási költséget az önkormányzat pénztárából fizettük ki. Az élelmiszert szétosztottuk a
rászorulóknak. November 18-án, a Budapesten Belügy Minisztériumban volt az új polgármesterek
találkozója Pintér Sándor Belügy Miniszter Úr köszöntött bennünket és elmondta, hogy kemény és

nehéz idők állnak előttünk. Megemlítette, hogy nem a legjobb időben lettünk polgármesterek.
Jókívánságát fejezte ki mindenkinek a program keretében. Több, előadást hallgattunk és szerintem
mindenki hasznára vált. November 22-én az ÁMK TIOP 1.1.1.project szívvel-lélekkel diákjaink
érdekében elnevezésű záró rendezvényen vettem részt, képviselő társaim is jelen voltak. November
23-án szakmai továbbképzés volt a Megyeházán az újonnan megválasztott polgármestereknek itt
hasonló előadás volt, mint Budapesten. November 24-én Csordás György meghozta a
napkollektorokat az óvoda-konyhájához és elhelyezésre került. November 26-án érkezett egy újabb
EU élelmiszer segély. Ezt tegnap előtt kezdték el osztani még mai is osztották. Ez is tészta, liszt és
háztartási keksz. Ezen a napon délután 4 -tól Dalanics Péterrel az önkéntes tűzoltó parancsnokkal a
Szakolyi Önkéntes köztestületi tűzoltóság közgyűlés- ülésén voltunk hivatalosak ott tisztújítás történt.
November 30-án a Kistérségi társulás gyűlésén vettem részt. Itt a Dél Nyírségi több célú
önkormányzati kistréségi társulás Balkány Szociális Gondozási és Gyermek jóléti központ térítési
díjairól szóló rendelet módosításáról döntöttünk a kistérség társulat 2010 évi költségvetésének ¾ éves
teljesítéséről, 2011. évi költségvetési koncepció és a 2011. évi belső ellenőrzés tervének
jóváhagyásáról. Pálosi László Balkány polgármester felhívta a figyelmünket, hogy intézményeink
próbáljanak meg úgy gazdálkodni,úgy hogy ne kelljen plusz kiadást eszközölni az önkormányzatnak.
Megkérdezetem Dr. Dalanics Beátát, hogy hogyan áll a bökönyi intézményegység, ö erre azt
válaszolta, hogy a költségvetésből ki jönnek egy forinttal, nem kell hozzájárulni a működéséhez.
Pénzmaradványuk volt tavaly és azelőtt is abból, csináltatják meg a családsegítő és az öregotthon
tetejét. December 1-jén az ÁMK génius tehetség napot szervezett ez is jól sikerült. December 2-án
Víziközmű társulási ülésén vettem részt ahol az Újfehértó-Bököny víziközmű fejlesztési projekt
KEOP 7.1.Project menedzser szervezet kiválasztás tárgyi közbeszerezési eljárás során érkezett
ajánlatok elbírálására került sor a kiválasztás eredményes volt, a 6 pályázó közül az Innoinvest Kft
került ki nyertesként.
Köszönöm a fegyelmet, van-e hozzá szólás, kérdés?
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2010. (XII.03.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
elfogadta a polgármester tájékoztatóját a lejárt
határidejű határozatokról
2)Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi
alakulásáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Pénzügyi bizottság tárgyalta át adnám a szót Dr. Komorócy Péter képviselő úrnak, helyettesítse
Taskó Miklós képviselő urat, és tájékoztassa a testületet a bizottság álláspontjáról.

Dr.Komorócy Péter képviselő:
A képviselő-testület megtárgyalta felmerült egy apró kérdés megkérdeztük Beátát, elmondta,hogy mi
mért van összességében, megállapítottuk,hogy elég jól teljesítettünk úgy néz ki hogy évvégére nem
leszünk veszteségesek. Szigorú gazdálkodásnak meg van az eredménye a bizottság elfogadásra
javasolta a testületet felé.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2010. (XII.03.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
elfogadta az Önkormányzat 2010. évi költségvetés
végrehajtásának III. negyedévi beszámolóját
3) A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, át is adnám újra a szót Dr. Komoróczy Péter
képviselő úrnak, a bizottságnak mi a véleménye.
Dr.Komoróczy Péter képviselő:
Konkrét tények nincsenek benne inkább az várható,hogy pénzügyi megszigorítás lesz. Nehezebb év
elé nézünk. Amire tudunk, igyekszünk felkészülni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2010. (XII.03.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
elfogadta az Önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepcióját

4) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ugyancsak tárgyalta ezt a napirendi pontot a Pénzügyi bizottság és tárgyalta az Ügyrendi bizottság is
felkéri a bizottság elnökeit, tájékoztassák a testületet a bizottság álláspontjáról.
Dr.Komorócy Péter képviselő:
A bizottság nem fogadta el a javaslatot.
Papp Csaba képviselő:
Megtárgyaltuk és mivel nincsen személyre szabott szerződése a Nyír-flopnak senkivel, és látjuk hogy,
nyolc millió nyolc száz hatvan ötezer forint kint lévőség van az önkormányzaton fogják előbb-utóbb
behajtani arra kellene a Nyírflopot kérni,hogy kössenek mindenkivel személyre szabott szerződést.
Ez lenne a szabályos dolog és nem az,hogy díjbeszedő jár házról-házra, ennek lenne egy szabályos
menete. Díjemelés ez nagyon nagy mértékű 52 forint plusz áfás díjemelést terveznek 2011 évre.
Fekete Beáta és Urbin Péterné elhagyta az üléstermet.
Papp Csaba képviselő:
Meg kellene hívni az úriembert és megbeszélni vele a szerződést is. A bizottság nem fogadja el az
díjemelést
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Javaslatom az lenne, hogy a napirendi pontot napoljuk el, és a következő testületi ülésre hívjuk meg a
Nyír-flop Kft. szakemberét.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester
javaslatát, elnapolja a következő testületi ülésre a napirendi pontot.
5) A 2011. évi Igazgatási szünetről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Tárgyalta a napirendi pontot az Ügyrendi bizottság, felkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa a
testületet a bizottság álláspontjáról.
Papp Csaba képviselő:
Úgy döntöttünk,hogy augusztusban volt 10 nap igazgatási szünet, két ünnep között december 27-30ig az 4 nap.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2010.(XII.31.) önkormányzati r e n d e l e t e
a 2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 41/A. § (9) bekezdésében foglalt feladatökrében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Hivatal 2011. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2011. augusztus 8. napjától
2011. augusztus 19. napjáig tart, a téli igazgatási szünet 2011. december 26. napjától 2011.
december 31. napjáig tart
2.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és 2011. december 31-én hatályát veszti.
6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti
díjának módosításáról, emeléséről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Tárgyalta a napirendi pontot az Ügyrendi bizottság felkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa a
testületet a bizottság álláspontjáról.
Papp Csaba képviselő:
Annyi módosításunk lett volna lakodalmak rendezésekor volt 95 ezer forintos díjtétel, levinnénk 50
ezer forintra egyéb rendezvényeknél volt 20 ezer forint díjtétel. Kértünk Magdika nénitől egy olyan
költségvetést pl:ha lakodalom lenne akkor mennyi lenne egy szakácsnak mondjuk a bére? Erre nincs
kimutatás ha van egy 50 fős tor 2-3 szakács kell mennyi az a díj tétel amit külön ki kell fizetni a
dolgozóknak? A következő testületi ülésen tárgyaljuk, mert a mai napig nem kaptuk meg díjtételt.
Kérni kell a konyhától egy árajánlatot a következő testületi ülésre, addig a bizottság javaslata, hogy
napoljuk el ezt a napirendi pontot.
Piskolczi Géza képviselő:
Én nevetségesnek tartom a több mint 50% visszaesést. Minden közüzemű számla emelkedik
víz,villany, gáz a bérek.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Megkérdezhetem hányszor volt ez kihasználva a te polgármesterséged alatt?
Piskolczi Géza képviselő:
Ha jól tudom 2 lakodalom volt és 1-2 halotti tor.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Miért volt ilyen kevés, feltehetném a kérdést, akkor kinél volt, de felesleges, hiszen mindenki tudja..
Piskolczi Géza képviselő:
Lehet azért mert én olcsóbb voltam vagy mert komfortosabb volt a szolgáltatás,vagy azért mert akkor
én voltam a polgármester. Ez egy nyakon csapás lenne az önkormányzatnak.
Papp Csaba képviselő:
Akkor azt kellene kitallni, hogy akkor hány fős rendezvényre hány dolgozó kellene és ennek a bérét
megállapítani, hogy 1 dolgozónak 800 vagy 1000 forint az óra a túlóra díja.
Piskolczi Géza képviselő:
Az óvodai dolgozóknak 800-900-1200 a rezsi óra bér járuléka ha egy lakodalmi pénteki előkészülettel
és a szombati nappal meg az utolagós helyre állítással biztos vagyok benne,hogy 30-32 órát dolgoznak
ezek az asszonyok az első 8 óra után mivel szombat és vasárnapra jön 50 illetve 100% túlóra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Ügyrendi
bizottság javaslatát, elnapolja a következő testületi ülésre a napirendi pontot.
7) A képviselő-testület 2011. évi munkatervének megalkotása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Tárgyalta a napirendi pontot az Ügyrendi bizottság, felkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa a
testületet a bizottság álláspontjáról.
Papp Csaba képviselő:
A pénzügyi bizottság megtárgyalta elfogadásra javasolná a testületet felé.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
166/2010. (XII.03.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
elfogadta az
munkatervét.

Képviselő-testület

2011.

évi

8) Véleményezés a “Bökönyi Hírmondó” újság 2010. évi megjelent példányairól, további
működési feltételeiről.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK Kulturális igazgató-helyettes az ülésre megérkezett.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszöntöm Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK Kulturális igazgató helyettest.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK.Kultirális igazgató-helyettes:
Én is köszöntöm a képviselő-testület és polgármester asszonyt. 2010-ben a képviselő-testület úgy
döntött, hogy két példány számot jelentetünk meg, költségvetési megszorítások miatt. Az első szám
az első negyed évben megjelent a második szám, úgy volt hogy választás után jelenik meg
polgármester asszony mondta, hogy ne akkor hanem várjuk meg a decembert.
Szóltam mindenkinek, hogy várom a cikkeket az újságba. Volt, aki beküldte, de még van olyan, aki a
mai napig nem küldte be. Az újság kiadását az ÁMK vállalta fel, a nyomtatását a RENOMÉ Kft-vel
csináltattuk Nyíregyházán 45 forintos kedvező áron még megtudta csinálni.
Gylogné Lovas Irén polgármester:
Bruttó 45 ft/db?
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK Kulturális ig.helyettes:
Igen darab és bruttóba.
Dr.Komorócy Péter képviselő:
Tegnap elhangzott, hogy a TITÁN szövetkezet gyűlésen is akar vásárolni egy ilyen gépet és ők akár
vállalnák is hogy ezt a Bökönyi újságot havonta megjelentessék. Én azt mondom, hogy még várnunk
kellene. Úgy tűnt,hogy nagyon aktívak akarnak lenni és nem lenne butaság nálunk is ha lenne egy
helyi televízió vagy valami ilyesmi érdemes lenne felvenni a kapcsolatot Gerhardt Robiékkal is,
Tégláson is működik városi televízió, hogy ez milyen költséggel jár, még többet tudnánk tájékoztatni
akár képújság szerűen. Én a kettő megjelenést keveslem,négy kellene mindenképp a következő évben.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK Kulturális ig helyettes:
Végig kell nézni az újsággal kapcsolatba, hogy Pikolczi Géza képviselő emlékszik rá polgármester
korában számtalanszor úgy kellett, hogy adja már le a cikket, mert már hatásidős.
Dr.Komorócy Péter képviselő:
Az elektronikus levelezést kell jobban kihasználni küldhetne egy kör levelet, hogy küldjük a cikkeket.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK Kulturális ig helyettes:
A Bökönyi Hírmondó nyilvántartásba van véve Magyar újság szövetségnél,ha változás van, akkor meg
kell kérdeznem a Magyar újság szövetséget, hogy mi a teendő ebben az esetben mert lehet akkor újra
kell a nyilvántartást módosítani. Jelezni kell, hogy milyen változást eszközölt a testületet. Én nem
ockodom attól sem ha nem én fogom csinálni a főszerkesztői feladatokat mert nagy munka.
Egy kérdésem lenne az első számot, kiadtuk akkor Piskolczi Géza akkori polgármester úrral nem
írtuk meg ez évre a megállapodást, hogy két újságot jelentet meg a képviselő testület és a tavalyi
bruttó 15 ezer forintot számlázhatom-e, szeretném kérni a testületet, hogy döntsenek a mai nap
folyamán. Egyrészt a miatt is, mert mint egyéni vállalkozó december 15-én az eva feltöltési
kötelezettségem nem tudni, hogy számlázhatok-e vagy sem.
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Erről van egy testületi megállapodás?

Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kulturális igazgató-helyettes:
Tavaly a képviselő-testület úgy döntött határozatban, hogy bruttó 15 ezer Ft-ot kaphatok egy
számnak az elkészítésért, 2010-ben erről nem volt döntés.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Mikor elkészítettél egy számot, azt kifizette az Önkormányzat?
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK Kulturális igazgató-helyettes:
Nem, mert nincs róla döntés, nem tudok mi alapján számlázni. Ha ezt az utolsó számot átadjátok,
akkor ezt úgy lehet, ha az újságnak az alapító okiratát is módosítjuk. Ha a testületet úgy dönt, hogy
januártól más fogja készíteni az újságot annak semmi akadálya, nincs azt, mondom egy, kicsit örülnék
is neki, mert elég nagy teher a cikk összeszedése, de szívesen készítem, ha a testületet úgy dönt.
Papp Csaba képviselő:
Mikor jelenik meg az újság, azt lehet már tudni?
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kulturális igazgató-helyettes:
Én most kiküldöm, hogy jövő hét szerdáig van határidő a cikk leadásához.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Döntsük el mikor jelenjen meg ez a Bökönyi Hírmondó?
Dr.Komorócy Péter képviselő:
December 20-ig.
Gulyás József jegyző:
És 2011-ben ki készíti el az újságot?
Dr.Komorócy Péter képviselő:
Egyenlőre menjen minden, úgy ahogy idáig..
Gulyás József jegyző:
Akkor döntsünk a 15 ezer ft-ról is.
Piskolczi Géza képviselő:
2011-es maradjon még a két újság, és ha megindul a szövetkezetnél, akkor tárgyalunk velük és akkor
újra kezdjük a szerkesztést.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
167/2010. (XII.03.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület

elfogadta a “Bökönyi Hírmondó” újság 2010. évi
megjelent példányairól szóló tájékoztatót, továbbá
döntött arról, hogy a 2011. évben is két alkalommal
2011. év tavaszán és őszén jelenjen meg az újság,
továbbá döntött arról, hogy Bobikné Sándor
Erzsébet maradjon a főszerkesztő.
A főszerkesztőnek minden megjelent szám után
bruttó 15.000.- forint megjelenési számonkénti
díját a 2011. évi költségvetés terhére a Képviselőtestület elkülöníti.

9) Az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházás finanszírozásáról szóló tájékoztató.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta, ha nincs senkinek hozzászólása, kére szavazzon a képvielő
testület.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
168/2010. (XII.03.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
elfogadta az Újfehértó-Bököny Viziközmű
Beruházás finanszírozásáról szóló tájékoztatót.

10) Egyebek
- Bököny Közság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítás.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ügyrendi bizottság megtárgyalta, felkéri az elnök úrat a tájékoztatásra.
Papp Csaba képviselő:
A bizottság elfogadásra javasolja annyiban, módosulna ez a dolog, hogy nem a Kulturális
központban, hanem az Ifi tanya helyén biztosítunk a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak
telephelyet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet hozta:

Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2010. (XII.03.) önkormányzati rendelet
Bököny Község Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
31/2009. (XII.29) önkormányzati rendelet módosításáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény
27.§. (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
Bököny Község Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
31/2009. (XII.29.) önkormányzati rendelet a következőkkel egészül ki:
Együttműködés a helyi kisebbségi önkormányzattal
(1) Az önkormányzat a települési cigány kisebbségi önkormányzat működéséhez ingyenes
helyiséghasználatot biztosít, a Bököny, Debreceni u. 4. szám alatti épületben.
(2) A települési cigány kisebbségi önkormányzat részére a működéshez szükséges ingyenes
használatba adott ingó vagyontárgyakat az önkormányzatok között létrejött megállapodás
tartalmazza, amelyről a Polgármesteri Hivatal leltárt vezet.
(3) A helyiség és ingó vagyontárgyak használatára vonatkozó rendelkezéseket az önkormányzat és a
települési cigány kisebbségi önkormányzat között létrejött megállapodás tartalmazza.
2.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
- Együttműködési megállapodás elfogadása Bököny Község Önkormányzata és Bököny
Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata között.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az előterjesztést minden érintett megkapta, úgy gondolom elég részletes és mindenre kiterjedő a
megállapodás, kérem a Tisztelt képviselő-testületet, fogadja el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
169/2010. (XII.03.) önkormányzati határozata

A képviselő-testület

1./
Bököny
Község
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzatával a kisebbségi önkormányzat
működési feltételeinek biztosításáról 2010. december
10-től határozatlan időre együttműködési megállapodást
köt, amelyet az 1. számú melléklet szerint jóváhagy.
2./
Bököny
Község
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzatával
a
kisebbségi
önkormányzat
költségvetésének
elkészítéséről,
költségvetési
gazdálkodásról, adatszolgáltatási, és nyilvántartási
tevékenységről 2010. december 10-től határozatlan időre
együttműködési megállapodást köt, amelyet a 2. számú
melléklet szerint jóváhagy.
3./ felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban jóváhagyott szerződések aláírására.

és a 2./

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
- Tájékoztató a Barota Mihály Általános Művelődési központ statisztikai létszám alakulása
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Azért gondoltam erre a napirendi pontra, mert az Intézményben az új vezető megválasztásával, egy
fővel több lesz a pedagógusok száma, tehát a 2010. évi költségvetésben meghatározott létszámot túl
fogják lépni. Megkerestek az intézményből, illetve beszéltem a megválasztott vezetővel is.
Úgy gondolom, nincs lehetőségünk egy fővel növelni a létszámot.
Papp Csaba képviselő:
Ködöböcz Zoltánt fel kell szólítani, mint intézményvezetőt, hogy a 2010. évi költségvetési
rendeletben szereplő létszámot ne lépje túl az intézmény. Egyetértek polgármester asszonnyal.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
170/2010. (XII.03.) önkormányzati határozata

A képviselő-testület
a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ statisztikai létszámát a 2010. évi
költségvetési rendeletben meghatározott
57 főben állapítja meg.

- GPS rendszer kiépítése a Maz típusú Szippantó, Opel Vivaro és a Volswagen Transporter
gépjárművekre.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Úgy gondolja, hogy a félreértések, a vádaskodások elkerülése érdekében védve ezzel a sofőröket,
illetve az Önkormányzat pénztárcáját meg kell lépni ezt az intézkedést. Beszéltem több cégvezetővel,
nem kellet messzire menni, Nyíregyháza,Újfehértó, Balkány, Nagykálló jelentős megtakarításokat
tapasztaltak a rendszer használatával. Kaptunk árajánlatokat is, a megyében a PANNON GUARD
foglalkozik ezzel a rendszer kiépítéssel. Gépjárművönként 90.000.- forint, illetve havonta 3.500.költséggel szerelnék be.
Horváth István CKÖ elnök elhagyta az üléstermet.
Papp Csaba képviselő:
Ismeri a rendszert van egy térkép mindent, lelehet kérni, megy mennyi a fogyasztás,meddig áll? És azt
beszéltük, hogy a Polgármester Asszony, Jegyző Úr és Alpolgármester Úr kapna egy kódot és tudnák
interneten keresztül ellenőrizni napi,heti szinten.
Marozsán Mihály képviselő:
Úgy gondolom bizalom hiány van.
Papp Csaba képviselő:
Ez nem bizalom képviselő Úr, attól mert te vezeted az autót oda kell figyelni az önkormányzat
gazdálkodására úgy kell tekinteni mindenkinek mintha a sajátja lenne.
Marozsán Mihály képviselő:
Aki nem tekinti úgy az ne is, üljön bele én szerintem.
Nagy Sándor Nonprofit Kft.vezető:
Ne a rossz oldalát nézzük a dolgoknak, azt kell nézni, ha ellopják a kocsit, akkor is meglegyen.
Dr.Komorócy Péter képviselő:
Az ember nem tudja megítélni,hogy lesz-e haszna vagy nem lesz. Egy idő után nézzük meg,hogy
milyen eddigi költség mit hoz a konyhára ha nem hoz sokat akkor nem muszáj ezt nekünk fent
tartani.

Dr. Papp László bizottság tagja:
Annyit megkérdezhetnék Polgármester Asszony, hogy a polgárőr autót látni napközben sokat jönni,
menni, hogy ennek mi az értelme, mert hogy éjszaka jövünk, megyünk.
Piskolczi Géza képviselő:
Milyen gazdasági előnyt gondoltatok, hogy lesz az önkormányzatnak? Lehet, hogy most haza
beszélek, vagy személyeskedek,pedig távol álljon tőlem az elmúlt hónapba 3-szor lopták meg a szár
hegyen a fát,harmadjára elkapták fényes nappal a polgárőrök a fa tolvajokat csak éppen elszaladtak
előlük. Az én időmről beszélek a polgárőrök meg voltak bízva abba, hogy napközben a határban igen
is fordulni kell, mert sok a falopás.
Dr. Papp László jogi képviselő:
Ezt nem tudtam.
Nagy Sándor Nonprofit Kft.vezető:
Ugari Csaba jár az autóval 6 rendőrségi ügye van amiben ő tanú volt.és menni kell neki mert hívják a
rendőrök Nagykállóba.
Papp Csaba képviselő:
A polgármester asszony által felsorolt három gépjárművet javasol, ha jó lesz akkor a testület majd
dönt ez ügyben
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
171/2010. (XII.03.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
döntött arról, hogy GPS rendszert épít ki a Maz típusú
Szippantó, Opel Vivaro és a Volswagen Transporter
gépjárművekre.
A rendszer kiépítésével a PANNON GUARD biztonsági
szolgáltató zrt. bízza meg gépjárművenként nettó
90.000.- forint összegben, havi nettó 3.500.- forint
szolgáltatási, és nettó 1.000 .- forint adatkártya díjért.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy vegye fel a
kapcsolatot a biztonsági szolgáltató zrt. ügyvezetésével,
és írja alá a vállalkozási szerződést.
Határidő: 2010.december 31.
Felelős: polgármester

-Vagyon nyilatkozati tételi elkötelezettség teljesítése.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Papp Csaba képviselő:
A vagyon nyilatkozatot minden testületi tag időbe leadta és teljesítette.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
172/2010. (XII.03.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
elfogadta, az Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző
Bizottság
tájékoztatóját
a
vagyonnyilatkozat
tételi
kötelezettség
teljesítéséről
Gulyás József jegyző:
Az Egyebek napirendi pontban szereplő témakörök a zárt ülésen folytatódnak.
A zárt ülésen elfogadott határozatok a következők:
- Tehetség gondozás
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
173/2010. (XII.03.) önkormányzati határozata

A képviselő-testület
benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre.
Támogatja, hogy Szabó Noémi nyolcadik évfolyamos

tanuló ( anyja neve: Taskó Katalin) Bököny település
képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák
számára a programban való részvétele idejére
(maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000 .forint havi ösztöndíjat nyújt, ennek fedezetét a
település költségvetéséből fedezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a
határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első
helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
- Bököny Non- profit Kft. felügyelő bizottság tagjainak megválasztása
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
174/2010. (XII. 03.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
megbízza, a Bököny Non-profit Kft. felügyelőbizottság tagjainak Szűcsné Fekete Irén,
Vilmánszky László és Szálku Tibor bökönyi
lakosokat.
Meghatározza, hogy a felügyelő bizottság
negyedévenként
vizsgálja
meg
a
Kft.
gazdálkodását, és megállapít minden vizsgálat
után bruttó 10. 000 .- forint/fő összeget a bizottság
tagjai részére, melyet a Bököny Non-profit Kft.
minden
tárgyévben
meghatározott
költségvetéséből biztosít.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

-Urbin Péterné nyugdíjba vonulási ügye
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
175/2010. (XII. 03.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
Urbin Péterné a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ Gazdasági Igazgató helyettes felmentési
idejének ügyében döntött, hogy a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 33.§ (3)
bekezdése alapján a felmentési idő felére mentesíti a
munkavégzés alól.
- Piskolczi Géza volt polgármester szabadság kifizetésének ügye.
A Képviselő-testület igen szavazat nélkül, 1 tartózkodással és 4 ellen szavazattal nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
176/2010. (XII. 03.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
Piskolczi Géza volt polgármester szabadságmegváltás
iránti kérelmét elutasítja.
Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.
Kmft.
Gyalogné Lovas Irén
polgármester

Gulyás József
jegyző
Papp Csaba
Jegyzőkönyv-hitelesítő
Marozsán Mihály
jegyzőkönyv-hitelesítő

