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Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A
mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv
hitelesítőknek Dr. Komoróczy Péter és Piskolczi Géza képviselőket válassza meg.

A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Polgármester tájékoztatója
2) Az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulásban való képviseletről döntés
3) Beszámoló az Újfehértó-Bököny közmű fejlesztési projekt alakulásáról
4) 2011. évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása
5) Egyebek
6) Bököny Nonprofit Kft. ügyvezető kérelmének megtárgyalása

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2010. (X.29.) önkormányzati határozata

ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Polgármester tájékoztatója
2) Az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulásban
való képviseletről döntés
3) Beszámoló az Újfehértó-Bököny közmű fejlesztési projekt
alakulásáról
4) 2011. évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása
5) Egyebek
6) Bököny Nonprofit
megtárgyalása

Kft.

ügyvezető

kérelmének

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1) Polgármester tájékoztatója
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
•

•

•
•

•

2010. október 16-án településünkön járt Dr. Hegedűs Csaba Magyar Bírkózó
Szövetség elnöke és Lázár János a Magyar Bírkózó Szövetség alelnöke. Elhozták a
bírkózó város címet. Volt egy állófogadás ennek alkalmából. Nagyon tanulságos és
szívre ható dolgokat mondott el az elnök úr. Sajnálom, hogy nem volt minden
képviselő jelen.
Október 20-án a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tanács
ülésén vettem részt. Megalakult a 9 főből álló tanács. Elnöke Juhász Zoltán lett,
Nagykálló Város polgármestere, alelnöke Pálosi László Balkány Város polgármestere.
A Pénzügyi Bizottság elnöke Almási Katalin Biri Község Polgármestere, tagjai Nagy
Sándor Újfehértó polgármestere, Kállósemjén polgármestere. Elfogadásra került az
SZMSZ módosítása. Beszámolt Juhász Zoltán a tanács 2006-2010. évi működéséről.
Október 22-én délután 2 órakor megtartottuk az október 23-i ünnepséget.
Október 26-án Újfehértón voltunk. Jegyző úr, Dr. Horváth József alpolgármester úr,
Dr. Papp László önkormányzat jogi képviselője, Fekete Beáta pénzügyi előadó is
jelent volt. Itt szembesültünk a szennyvíz beruházás helyzetéről, alakulásáról. Bököny
nagyon el van maradva. Még egy kontollvizsgálatot is fognak végezni november 3-án
, mert nehézfém van a talajvízben. Reméljük nem lesz gond a szennyvíz teleppel.
Október 27-én Nyírség Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlésén vettem részt. Délután
pedig Nagy Sándor Újfehértó polgármesterével a Vízügyi Felügyelőségére mentünk.
Még vízjogi engedélyünk sincs, és ez is hosszú folyamat. Áprilisig be kell, hogy adjuk
a szennyvíz pályázatot, különben elúszik a pályázat.

Piskolczi Géza képviselő:
El szeretném mondani, hogy azért tartunk itt, mert mikor a Geszteréd- Bököny Viziközmű
Társulásból ki akartunk válni, akkor Dr. Papp Lászlónál volt 3 hónapig az anyag, és utána
visszaadta, hogy nem tudja keresztülvinni a Cégbíróságon. Akkor bíztuk meg Dr. Fekete
Zoltán miskolci ügyvéd urat, aki 1 nap alatt végigvitte a Bíróságon.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nem ezzel van a probléma. Még rajzunk sincs, hiányoznak a szakhatósági állásfoglalások. A
tervezőt is noszogtatni kellett volna, hogy igyekezzen. Ha nincsenek ezek a dolgok meg,
akkor nincs pályázat. Azt is tudni kell, hogy a beruházás megvalósulása után 2 éven belül 75
%-nak, 5 éven belül a 92 %-nak kell rácsatlakozni. Olyan tájékoztatást kell adnunk a lakosság
felé, hogy a fizetési morál ne csökkenjen.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2010. (X.29.) önkormányzati határozata

A Képviselő-testület
elfogadta a polgármester szóbeli tájékoztatóját.

2) Az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulásban való képviseletről döntés
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Piskolczi Géza polgármester úr, és
Kovács Tibor alpolgármester úr képviselte az Önkormányzatot a Társulásban. Dönteni kell,
hogy a továbbiakban szintén a polgármester és az alpolgármester képviselje az
önkormányzatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2010. (X.29.) önkormányzati határozata

Az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulásban való képviseletről

A Képviselő-testület
1./ a 114/2008. (VIII.01.) számú határozat 3. pontját a határozathozatal napjával
visszavonja, egyidejűleg Bököny Község Önkormányzatának képviselőjeként az
Újfehértó-Bököny Viziközmű Társulás Társulási Tanácsába Gyalogné Lovas Irén
polgármestert delegálja és egyben a társulás tagjává jelöli ki. A polgármester
akadályoztatása esetén a képviseletre Dr. Horváth József (Lakcím: 4231 Bököny,
Kossuth u. 8-10.) alpolgármester jogosult.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3) Beszámoló az Újfehértó-Bököny közmű fejlesztési projekt alakulásáról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Küldtünk ki egy írásbeli beszámolót, és már a beszámolómban is kitértem a projekt
alakulására.
Gulyás József jegyző:
A Szabolcs Takarékszövetkezet fog bankgaranciát vállalni.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2010. (X.29.) önkormányzati határozata

Beszámoló az Újfehértó-Bököny közmű fejlesztési projekt előrehaladásáról

A Képviselő-testület
az
Újfehértó-Bököny
közmű
fejlesztési
előrehaladásáról szóló beszámolót elfogadja.

projekt

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4) 2011. évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2011. évi Belső Ellenőrzési Tervet. Azzal a
kiegészítéssel javasoljuk elfogadásra, hogy a 2011-es évben az ÁMK konyháját, az Idősek
Otthonát és a Kft-t javasoljuk ellenőrizni.

Gulyás József jegyző:
A kockázatelemzés is szükséges jogszabályi előírások miatt. A 2003-as Kormányrendelet írja
elő a belső ellenőrzést, amely kötelező. Minden önkormányzatnál kell belső ellenőrt
alkalmazni. Kistérségi szinten oldottuk meg, Varga Péter szokott jönni ellenőrizni.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2010. (X.29.) önkormányzati határozata

A Képviselő-testület
a 2011. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint
módosítást elfogadja.

5) Egyebek
- ÁMK portaszolgálatának megtárgyalása
Vastag György ÁMK ig. hely:
Azért jöttem el a Képviselő-testület elé, mert a biztonsági őr beadta a felmondását. Ma
dolgozott utoljára. Adjon iránymutatást a Képviselő-testület, hogy mit csináljunk ebben a
helyzetben.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Annak idején döntöttünk róla, hogy kell biztonsági őr. Az ÁMK alkalmazásában áll, és az
ÁMK vezetőségének kell dönteni a személyről. Meg vannak a kritériumok, hogy milyen
feltételeknek kell megfelelnie. Nektek kell dönteni.
Papp Csaba képviselő:
Kell egy állandó biztonsági őr. Határozott ember kell, aki rendet tud tartani.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Körbejártam a környező települések iskoláit, és sehol nincs főállású biztonsági őr. Megoldják
közcélú munkásokkal. Ha lehet spórolni, én úgy gondolom, hogy egy embernek a bére is

sokat jelent. Itt volt nálunk Tóth Norbert, akinek megvan a biztonsági őr végzettsége, és neki
tekintélye volt. Ő megfelelő lenne.
Vastag György ÁMK ig. hely:
Az is problémát okot, hogy Pallai Tamás kevesli a pénzt a munkájáért. Azért megy el, mert
kedvezőbb ajánlatot kapott valakitől.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Én egyetértek polgármester asszony véleményével. Ha tudunk megfelelő személyt
alkalmazni, akkor oldjuk meg közcélú dolgozóval.
Taskó Miklós képviselő:
Nagyon sokáig volt probléma az iskolában. Azt sem látom jó megoldásnak, hogy mindig más
legyen a portás. Egy köztiszteletben álló embert kellene alkalmazni.
Piskolczi Géza képviselő:
2,5 évvel ezelőtt megszavazta a Képviselő-testület a portaszolgálatot, amely jó döntés volt.
Nagy hatással van a szülőkre, és a diákokra is. Véleményem szerint inkább emeljük meg a
bérét 10-20 e Ft-tal, és bízzuk meg karbantartási feladatok ellátásával is. Mindig vita van a
Kft. munkájával, mivel ők 1000 Ft-os órabérrel dolgoznak. Meg tudnák oldani ezeket a
munkákat a biztonsági őrrel.
Vastag György ÁMK ig. hely:
Végez ő karbantartási munkákat is.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely:
Aki a közszférában dolgozik annak megvan a besorolása, és fix bére van. Ettől magasabb bért
a munkáltató adhat. Senki ellen nem beszélek, de ha van egy munkakör, és megvan a bére,
akkor ha többet adunk neki, mert ő plusz feladatokat is ellát, akkor jön a többi dolgozó is
reklamálni. Sokan vagyunk, akik a munkaköri leírásunkban nem tartalmazó feladatokat is
ellátunk. Nem Tamás ellen akarok beszélni. Nem fogadja el, hogy ilyen munkakörhöz ilyen
bér tartozik. Nekem sokszor mondták már, hogy ha nem tetszik, akkor el lehet menni. Nem
azt mondom, hogy menjen el, de lehetősége van eldönteni, hogy mit csináljon.
Piskolczi Géza képviselő:
Ha nem Tamás lesz a biztonsági őr, akkor is mindenképpen férfinak kellene lenni.
Vastag György ÁMK ig. hely:
Nettó 69 e Ft a bére. Egyre több karbantartási munkát végez. Egyébként ő
munkatörvénykönyves.

Dr. Papp László önkormányzat jogi képviselője:
Ne hasonlítsuk ezt a munkakört más településekéhez, mivel nem egy nyugdíjas állásról van
szó. Nem tudom mennyire igaz a hír, hogy a jövő évtől kezdődően megszűnik a
közfoglalkoztatás.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nem igaz. Nem szűnik meg, csak megváltozik. Főállású közhasznú, közcélú embereket
foglalkoztathatunk.
Dr. Papp László önkormányzat jogi képviselője:
Ha 80 e Ft-ra felemeljük a bérét, és megnézzük azt, hogy egy pedagógus nettóban 92 e Ft-ot
keres. Más jellegű munkáról van szó. De egyetértek Vastag Györggyel, hogy emelni kellene a
bérén. Tamás kiáll és felvállalja a konfliktust. Ezt nem mindenki tenné meg. Megfontolandó,
hogy Tamással meg kellene egyezni.
Vastag György ÁMK ig. hely:
Azt is szeretném elmondani, hogy a jövő évben lejár a szerződésünk a Dalkiával, és Tamás az
utóbbi években sok ismeretre tett szert a fűtési rendszer terén. Beszélgettem már vele, és azt
mondta, hogy amennyiben maradna szívesen elvállalná ennek a rendszernek a koordinálását.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Én mindenképpen úgy gondolom, hogy stabil emberre van szükség. Ha határozott idejű
szerződéssel dolgozik ott valaki, akkor ösztönzi, hogy jól végezze a munkáját. A döntést
mindenképpen meghagynám az ÁMK-nak. Meg kellene beszélni Tamással, hogy mit
szeretne. Annyival emeld a bérét, amennyit a költségvetés megenged. Csak tudd megvédeni
ezt a munkabért.
Vastag György ÁMK ig. hely:
Már elmondta, hogy mit szeretne, 15 e Ft-os emelést kérne.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Bruttó 15 e Ft-os béremelést véleményem szerint ki tud gazdálkodni az ÁMK. Két hónap van
ebből a hónapból, a jövő évet pedig meglátjuk a költségvetés tárgyalásakor.
- Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely. tájékoztatója:
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely:
A Dél-Nyírségi Társulás megalakulása után összeült a Közkincs Kerekasztal. Elhoztam a
Kistérség kulturális stratégiáját, melyet át kellene nézni. E-mailen át tudom küldeni.
Elfogadását követően tudunk helyi kulturális stratégiát elfogadni. A Közkincs Kerekasztal
úgy döntött, hogy a régi tagokat, polgármestereket, alpolgármestereket nem zárja ki. Új tagok
az újonnan megválasztott polgármesterek. Az elmúlt évben több pályázatot megvalósítottunk,

melyet a Közkincs Kerekasztal nyert. Ilyen volt a Kállai Kettős Fesztivál, gyerekek eljutottak
több helyre...A 2011-es kulturális ajánlóba össze kellene gyűjteni a programokat, hogy miket
szeretnénk megvalósítani. Ezen gondolkozni kellene. A másik dolog, amit el szeretnék
mondani a karácsony közeledtével kapcsolatos. Az elmúlt két évben megfigyeltem
Bocskaikertben, hogy egy nyilvános helyen adventi koszorút helyeztek el, és minden vasárnap
egy kisebb műsor kíséretében gyújtottak meg egy gyertyát. Beszéltem Tisztelendő úrral, és
neki nagyon tetszett ez az ötlet. A Művelődési Ház előtti parkban fel tudnánk állítani egy élő
Betlehemet, megcsinálnánk az adventi koszorút. Minden vasárnap egy félórás műsort össze
tudnánk állítani. Gondolkozunk a szenteste műsorán is, nem biztos, hogy a templomban,
hanem a Művelődési Házban is lehetne tartani. De ez még csak terv. Az anyagi keret megvan
rá.
Dr. Papp László önkormányzat jogi képviselője:
A keretből lehetne egy fenyőfát is ültetni abba a parkba.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely:
Az én keretem programok rendezésére van.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A tűzoltókocsi fejébe biztos fogunk kapni egy fenyőfát.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely:
Önkormányzati bál kerül megrendezésre novemberben. Bodnár Attila eljön 30 e Ft-ért
zenélni. A konyhával is felvettem a kapcsolatot a vacsora kapcsán. Szerdára megkapom a
gazdasági igazgatóhelyettestől a konyhások óradíját. Az élelmezésvezető készített egy
kimutatást, 56 órányi munkabért kell kifizetnünk. Előkészület 7 dolgozó 3 órányi munkája,
szombaton 4-től 3 ember főzne este 8-ig. 8-tól 10-ig berendelik a plusz 4 embert, ők tálalnak
fel. Este 10-től hajnal 5-ig tartana kb. a bál, és 3 ember maradna ott takarítani, elpakolni.
Mindez összesen 56 óra. A vacsora 1 főre 1200 Ft.
Dr. Papp László önkormányzat jogi képviselője:
A konyhások itt dolgoznak. Meg kell mondani nekik, hogy meg fogjuk köszönni a
munkájukat. Itt dolgoznak, innen élnek, itt kapják a fizetésüket. Ennyit talán meg lehetne
tenni. Amennyiben nem hajlandók, azt is tudomásul fogjuk venni, és nyilvánvalóan a jövőben
mi is hasonlóképpen fogunk hozzájuk állni. Ez egy közösségi rendezvény lesz, ennyit meg
lehetne csinálni. Biztos találnánk olyan konyhást, aki azt mondja, hogy egy évben két ilyen
rendezvényt el fog vállalni. Szakács bért kapnak, és még ezt sem csinálják meg.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Délben már azt mondták, hogy társadalmi munkában is megcsinálják.

Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely:
Nem tudom megérteni ezt a felfogást. Én megcsinálok egy falunapot, egy bált és annyi
időtartamra kapok cserébe csúsztatást. Ebben a faluban élünk, dolgozunk, azért csináljuk,
hogy legyen egy rendezvénye a falunak.
Piskolczi Géza képviselő:
Ne csak a konyhások dolgozzanak pluszban, hanem más dolgozók is vállaljanak ingyen és
bérmentve munkát. Több rendezvény van egy évben, amelyen a konyhások dolgoznak. Van
ennek a községnek egy étterme, amelyre a környező települések is irigykednek. Ezt az
éttermet nem kérdezzük meg, hogy mennyiért csinálna meg egy rendezvényt, és akkor a
konyhások is el tudnának jönni. Hol van itt a megbékülés és az összetartás? Én 1000 Ft-ért
biztosítom a vacsorát, és nem kérek munkabért, semmi más költséget. Melyik a jobb és
melyik a gazdaságosabb. El kell felejteni Piskolczi Gézát, felejtsetek el. De az az étterem
működik. Mindig kértek munkabért a konyhások, de általában nem kaptak. Túlzás az 56 óra
munka.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Ez az ajánlat most hangzott el képviselő úr részéről, de a múltat nem kellene feszegetni.
Valószínű azért, mert először is mindent a saját tulajdonában igyekszik az ember
megvalósítani. Most tettél egy ajánlatot, amely megfontolás tárgyát képezi. Nem arról van
szó, hogy ezt az éttermet leírta mindenki. Tévedés ne essék. Ne is vitatkozzunk ezen. Az
iskola az étteremben szervezett rendezvényt, melyen jelen voltunk, és az ételek minősége,
mennyisége korrekt volt. Nem azzal van a probléma.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely:
Első körben megnéztük, hogy a konyha mennyiért csinálná meg, amelyet sokallunk. Azért
jöttem el ide, hogy amennyiben úgy gondoljuk, kérjünk be az étteremből is árajánlatot. A
nyersanyag norma 705 Ft +/- 10 % a konyhán, ha ingyen megcsinálják, akkor az egy jó
ajánlat. 130 főig tudunk menni a konyha éttermébe, de ha meghaladjuk ezt, akkor az
étteremben kell, hogy megrendezzük. Lehet, hogy egy nagyszerű lehetőség lenne az
étteremben való megrendezés arra, hogy lássa a falu, hogy a kialakult helyzet végére pontot
teszünk. Kint volt a faluban, hogy a testület Piskolczi Géza ellen van. Jegyző úrral
beszélgettünk róla, hogy jó lenne egy műsor is. Felvettem a kapcsolatot Liszter Sanyiékkal.
Keddre tudok választ adni, hogy jönnek-e. 2000 Ft lesz a belépő, 14 év alatti gyereknek 1000
Ft.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Én csak azt nem értem, hogy mit keres ez a kérdés itt a testületi ülésen?
Gulyás József jegyző:
Azért hozta be Bobikné, mert önkormányzati bál lesz.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely:

Szeretettel meghívom a Képviselő-testület minden tagját, a jelenlévő vendégekkel együtt az
önkormányzati bálra, november 20-án kerül megrendezésre.
Bobikné Sándor Erzsébet Ámk kult. ig. hely. és Vastag György ÁMK ig. hely. elhagyta az
üléstermet.

6) Bököny Nonprofit Kft. ügyvezető kérelmének megtárgyalása
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Nem igazán értettük a Kft.
Ügyvezetője kérését.
Nagy Sándor Kft. ügyvezető:
Azt szeretném kérni, hogy írja le a testület, hogy a rám vonatkozó feladatok szakmai
teljesítését én végezzem. Szűcsné Fekete Irénnek volt egy megjegyzése, hogy amennyiben
elvégez egy munkát a Kft. természetes, hogy a szakmai teljesítést én igazolom. De nemcsak
olyan munkát kell aláírnom, amit mi végzünk el, hanem önkormányzati számlákat is
igazolnom kell. Pl. térkőöntés, Opel javítása, szippantó kocsi műszaki vizsgája. Ezek a dolgok
nem tartoznak szorosan a Kft-hez.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A számviteli szabályzatban ez benne van.
Nagy Sándor Kft. ügyvezető:
De az más. Kérdezem a Képviselő-testülettől, hogy megvan-e a bizalom felém, hogy ezeket a
dolgokat aláírjam? Ennek megvan az előzménye. A Vám és Pénzügyőrség vizsgálja a
garázssor építését.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Azt természetesnek tartom, hogy az általatok elvégzett munkát igazold. Az Opel javításának
ellenjegyzését úgy tudod megcsinálni, hogy a szerviz kiállít egy munkalapot, és egy számlát.
És te aláírod, hogy valóban szervíznél volt az autó, és a munka el lett végezve. Senki nem
várja el olyan dolgoknak az ellenjegyzését, amelyekről nem győzödtél meg. Én mindig azt
mondtam, hogy a munka ellenjegyzését, csinálja meg az, ahol a munka el lett végezve. Pl. ha
az iskolában felszereltek valamit, akkor az iskola intézményvezetője, vagy az általa megbízott
személy írja alá a munka elvégzését. A minőség már másodlagos kérdés. A munka elvégzését
kell igazolni. Ennél többet nem várunk el senkitől sem.
Taskó Miklós képviselő:
Úgy gondolom, hogy sem a régi, sem az új Képviselő-testület nem bizalmatlan veled
szemben.

Dr. Horváth József alpolgármester:
Azzal a javaslattal élek, hogy a polgármester dolgozza át a munkaköri leírásodat, hogy
ellenjegyezd az általad meggyőződött munkát. Csak azokat a munkákat kell leigazolni,
amelyről meggyőződsz, hogy elvégezték. A dolgozónak munkalapot kell adni, és írassa alá
azzal, akinél a munkát elvégezték.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nagyon jó lenne, ha lenne egy készlet raktár a Kft-nél, mivel nagyon sok anyagot vásároltok,
és nem tudjuk nyomon követni a sorsát. Bármit vásárolnánk ellenőrizhető lenne. Ez lenne a
szabályos. Nem nagy mennyiséget kell raktározni. Amit vesztek, vegyétek nyilvántartásba.
Nagy Sándor Kft. ügyvezető:
A nyilvántartás meg lesz csinálva, nem lesz vele probléma, de a raktározás nem biztos.
Közmunkást nem állítok be raktárfelelősnek.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
De van több alkalmazott is a Kft. alkalmazásában. Valakit meg kell bízni. Marozsán Mihályt
is meg lehetne bízni ebben a feladattal.
Marozsán Mihály képviselő:
De olyan embert kellene megbízni, aki ott van, én a buszt vezetem. Pisák György lenne a
megfelelő személy.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Meg kellene beszélnünk, hogy kell-e nekünk a rázógép, amelyet megvásároltunk. Kérném a
testület véleményét.
Piskolczi Géza képviselő:
Véleményem szerint szükség van a közcélú dolgozók kihasználtságához.
Nagy Sándor Kft. ügyvezető:
1500 Ft-ban jön ki m2-re.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Már 1300 Ft-ért lehet térkövet venni.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Fákat kellene ültetni a faluba. A vihar nagyon sok fát kidöntött, sivár a falu. És füvesíteni
kellene, sokkal szebb lenne.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A tűzoltóautóért cserébe fákat fogunk kapni.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2010. (X.29.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy Nagy Sándor Kft. ügyvezető munkaköri
leírását kiegészíti azzal, hogy azoknak a munkáknak a
szakmai
teljesítését
igazolja,
melyek
elvégzéséről
meggyőződött.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. november 30.

- DSE támogatásának megtárgyalása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A birkózók elmentek Genovába, és 135 e Ft támogatást kellene nekik megállapítani. Ennyi
költségük volt az út során. A pénzt már kifizettük a pénztárból.
Gulyás József jegyző:
Nem gondoltam, hogy már a feloldott pénzt is elköltötték.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Az lenne a kérdésem, hogy honnan lehetne átcsoportosítani? Az önkormányzat költségvetését
kellene módosítani.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Mindenképpen ki kellene ezt az összeget fizetni, de legközelebb erről döntsünk, és majd utána
megkapják a pénzt. Utólag nyújtja be a számlát, melyről nem is döntöttünk. Nagy érdemeket
szerez a falunak, de nem ez a menete.

Dr. Horváth József alpolgármester:
Döntenünk kellene, hogy Fekete Beáta módosítsa a költségvetési rendeletet, úgy gondolja,
hogy a III. negyedévi költségvetésben megtalálható lesz ez az összeg.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Beszéltem Fekete Beátával, és nem kell módosítani a rendeletet, mert megvan rá a keret.

- Mélyszegénységben élők intergrációjáért című pályázat benyújtásáról döntés
Piskolczi Géza képviselő:
180 millió Ft-ig lehet pályázni. Több település együtt pályázna. Felmerült a lehetőség arra,
hogy az iskola fűtését faforgács fűtésű kazánra cserélnénk ki. Az ehhez szükséges dolgokat
megvásárolnánk. Ez foglalkoztatottsággal is járna. A térkő gyártást is lehetne fokozni.
Rázóasztalt, anyagot vásárolni. Illetve a mélyszegénységben élő családok különböző
oktatáson vennének részt. Különböző menedzserek fognak ezekkel a családokkal foglalkozni.
5 család van, akiknél már voltak kint. Ők a következők: Kis Gusztáv, Horváth Barnabásné,
Balogh Aladár, Balogh Lajos, Siket Zoltán. Ezek a családok fóliatermeléssel, uborka vagy
paprika termesztéssel esetleg állattenyésztéssel foglalkoznának. Több éves folyamat lenne.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Jelent ez kiadást az önkormányzat részére?
Piskolczi Géza képviselő:
Nem, ez 100 %-os támogatottságú pályázat.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2010. (X.29.) önkormányzati határozata

A Képviselő-testület
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
TÁMOP-5.1.3.-09/2
Közösségi
felzárkóztatás
a
mélyszegénységben élők integrációjáért c. pályázati
felhívásra a Bököny önkormányzat vezetésével megalakuló
Konzorcium áltan benyújtandó pályázathoz csatlakozik.
A pályázat programjában a település akcióterületi
településként
szerepeljen,
illetve
partnerként
a
konzorciummal.
Polgármestert
együttműködjön
felhatalmazza partnerségi együttműködési megállapodás,
valamint a pályázattal kapcsolatos valamennyi okirat
aláírására.
- Szociálisan rászorultak részére faértékesítésről döntés
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Döntenünk kellene arról, hogy a szociálisan rászorult lakosság részére fát értékesítsünk.15
mázsa fát lehet maximum vinni, 20 e Ft-ért. A fa kitermelésre került. Körülbelül 50 fő
jelentkezett, akik szociálisan rászorultak. Az is probléma, hogy nagyon sok ember jön
átmeneti segélyért, de már nem tudunk adni. Kifogyott a keret.
Papp Csaba képviselő:
Csak kellene átcsoportosítani egy kis pénzt, hogy ha tényleg szüksége van a családnak
segítségre, legyen miből adni.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2010. (X.29.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület
a 132/2010. (X.15.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
döntött arról, hogy a viharkárt követően kényszerből
kitermelt fát a szociálisan rászoruló családoknak 1200
Ft/mázsa áron, 100 Ft/q fuvarozási díj ellenében értékesíti.
A fa árát Bököny Község Önkormányzatának a fuvardíjat
Bököny Község Non-Profit Kft. számlájára kell befizetni.
Családonként maximum 15 mázsa fát lehet vásárolni.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás működéséhez
szükség lenne a tag önkormányzatok képviselő-testületi határozataira. Felolvasnám a
határozat tervezeteket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2010. (X. 29.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás 15/2009. (XI.18.) sz. határozatának
megfelelően – elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának
Módosító Okiratát a határozat melléklete szerint.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2010. (X. 29.) önkormányzati határozata

A Képviselő-testület
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 28.
§. (2) bekezdése és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 21/2009. (XI.18.) sz.
határozatának alapján 2010. január 01-től 10 évre, azaz
2019.
december
31-ig
Hulladékártalmatlanítási
Közszolgáltatónak az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Kft-t (cg: 15-09-071361; székhely: 4400 Nyíregyháza,
Benczúr tér 7.) jelöli ki.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2010. (X. 29.) önkormányzati határozata

A Képviselő-testület
gondoskodik arról, hogy a 143,144/2010. (X.29.) sz.
határozatokban
foglaltak
a
8/2010.(IV.01)
hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben
valamint a jelenleg érvényben lévő közszolgáltató
szerződésben átvezetésre kerüljenek.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2010. (X. 29.) önkormányzati határozata

A Képviselő-testület
a – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás 20/2009. (XI.18.) sz. határozatának
megfelelően – 2010. évtől a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulásnak
fizetendő
tagdíjat 30 Ft/fő/év összegre módosítja.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2010. (X. 29.) önkormányzati határozata

A Képviselő-testület
elfogadja
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás társulási ülés által
2010. augusztus 12-én elfogadott 17/2010. (8.12.) határozat
számú Társulási megállapodását a határozat melléklete
szerint, valamint felhatalmazza a polgármestert az egységes
szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására.

- Polgármesteri Hivatal felújításának megtárgyalása
Gulyás József jegyző:
2 hete leültünk a vállalkozókkal megbeszélni a munkákat. A korszerűsítésbe belevettük a
telefonos rendszer felújítását is. A villanyszerelő kiépítette a rendszert. Voltak olyan tételek
nála, amelyek átkerültek a telefonos rendszer vagy a számítógépes rendszer felújításába. A
616 e Ft lecsökkent 572 e Ft-ra. Gerhardt Róberték 350 e Ft-os bruttó ára lecsökkent 227

e Ft-ra. A telefonközpont munkadíja kb. 200 e Ft lesz, de ez még nem pontos összeg. A
biztonsági rendszer kiépítésénél 3 kamera lett felszerelve 548 e Ft-ért, plusz még egy kamera
38 e Ft-ba került. Közel 600 e Ft-ba fog kerülni a riasztórendszer. Annak idején nem
döntöttünk a Hivatal teljesítménynöveléséről. 3X20 amper van a Hivatalban. A 30 éves
szekrényt át kellene alakítani az Unió előírásainak megfelelőnek. 154 e Ft-os árajánlatot
kaptunk erre vonatkozóan. 3X32 amper lenne. Az üzemképes működéshez szükség lenne erre
a teljesítményre. Ezt a 96 ampert meg kell vásárolnunk az E. Ontól. Még ezzel nőne a
költségünk. Illetve a számítógépek védelme érdekében túlfeszültség védő kerülne
beszerelésre. Gerhardt Róbert két árajánlatot adott erre egy olcsóbbat 46 e Ft-ba kerülne, és
egy drágábbat ez 81 e Ft lenne. Összességében 300-400 e Ft-tal lenne több a költség.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Ha már belekezdtünk a felújításba, akkor meg kell csinálni. Javaslom, hogy fogadjuk el a
többlet költséget, de a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Piskolczi Géza képviselő:
Amikor a műhelyt elbontottuk, akkor 3x42 amper felszabadult. Az E. Onnál nyilvántartásban
van véve. Utána kell nézni.
Dr. Papp László önkormányzat jogi képviselője:
A templom kivilágítása milyen áramról megy?
Piskolczi Géza képviselő:
Az éjszakai közvilágításról megy.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Felvetette József atya, hogy az ő templomuk nincs kivilágítva a vihar óta. Azt szeretné, ha
úgy ahogy a Görög Katolikus Templom két lámpával lenne megvilágítva.
Dr. Papp László önkormányzat jogi képviselője:
Sokba kerül ez nekünk. Ne menjen egész éjjel a világítás. Este 9-től éjfélig elég ha ég.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Még azt szeretném elmondani, hogy a hivatalt szeretnénk kifesteni. Hoffer Attilát felvesszük
november 1-től és ő kifest minden irodát, csak az anyagot kell megvásárolni.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2010. (X. 29.) önkormányzati határozata

A Képviselő-testület
elfogadja, és jóváhagyja az alábbi árajánlatokat,
munkálatokat a Polgármesteri Hivatal felújítására:
1.) A Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat átalakítását
Póor Sándor villanyszerelő mérnök végzi. Ezen belül a
korszerűsítés 572.. 393.- forintba, a Hivatal teljesítmény
növelése 154.375.- forintba és a Hivatal Túlfeszültség
védelmi egység 81.806.- forintba kerül. Így az elektromos
hálózat korszerűsítése összességében 808. 574.- forint.
2.)A
Polgármesteri
Hivatal
épületében
Videós
megfigyelőrendszer és a Riasztó rendszer kiépítését A
RADARVÉD Kft. 596.375 .- forint összegben végezte el.
3.)A
Polgármesteri
Hivatal
telefonhálózatának
korszerűsítését a Hajdú Telekom Kft. végezte 410.624.forint összegben.
4.)A Polgármesteri Hivatal számítógépes rendszerének
kiépítése és korszerűsítése COM 2 Bt. 227.250 .- forint
összegben készítette el.
A Polgármesteri Hivatal teljes korszerűsítése, belső
átalakítása összesen 2.042.823.- forintba kerül, mely
összeget a 2010. évi költségvetési rendelet terhére
költségvetési rendeletmódosítással biztosít Bököny Község
Önkormányzata.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31.

Katonáné Horváth Ilona CKÖ alelnök és Dr. Papp László önkormányzat jogi képviselője
elhagyta az üléstermet.

-Tü-1 típusú tűzoltó autó eladásának megtárgyalása
Gyalogné Lovas Irén polgármester: Úgy gondolja, hogy a 70/2010.(V.11.) számú testületi
határozatot módosítani kellene, 500 e forint helyett 80 e forint értéket javaslok megállapítani.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2010. (X. 29.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület
a 70/2010.(V.11.) határozatát módosította és a
Bereznai Faiskola ajánlatát, elfogadja, mely szerint
az Önkormányzat tulajdonában álló Tü-1 típusú
tűzoltó autóért cserébe a Faiskola 80 e forint
értékben biztosít díszfákat az önkormányzat
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31.
- Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban való részvételről döntés
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnak szükség lenne egy
képviselő-testületi határozatra, hogy akadályoztatásom esetén az alpolgármester úr vegyen
részt az üléseiken.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2010. (X. 29.) önkormányzati határozata

A Képviselő-testület
döntött arról, hogy a polgármester akadályoztatása esetén a
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
ülésén Dr. Horváth József alpolgármester képviselje az
önkormányzatot.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- Kommunális adóról szóló rendelet megtárgyalása
Gulyás József jegyző:
Szükség lenne a kommunális adóról szóló rendelet módosítására, mert az építmény fogalma
megváltozott.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adóról
Bököny Község Képviselő–testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.
törvény 16.§(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a helyi adókról szóló
többszörösen módosított 1990.évi C. törvény 1.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – a magánszemélyek kommunális adójáról – a következő rendeletet alkotja:
Adókötelezettség
1.§
(1) Kommunális adókötelezettség terheli az Önkormányzat illetékességi területén azt a 2.§ban meghatározott adóalanyt:
a) aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a
tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az
ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, és annak gyakorlására
jogosult az adó alanya.
b) aki az év első napján a belterületi beépítetlen telek, földrészlet tulajdonosa.
c) aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás
bérleti jogával rendelkezik.
(2) E rendelet alkalmazásában építmény: a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára
és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a
talaj, a víz vagy azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jött létre.
(3) E rendelet alkalmazásában belterületi földrészletnek (telek) minősül az épülettel be nem
épített minden olyan földterület, amelyet az ingatlan nyilvántartás belterületként tart
nyílván, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint aranykoronaértékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló telek.

Adóalanyok
2.§
(1) Az adó alanya az a magánszemély, aki naptári év első napján
a) az építmény, telek tulajdonosa, a tulajdoni hányad arányában;
b) vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult, amennyiben az adóköteles építményt, telket
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli;
(2) A valamennyi tulajdonos által írásban megkötött – és az adóhatósághoz benyújtott –
megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése
3.§
(1) Az adókötelezettség keletkezése
a) Építmény esetén a használatbavételi engedély, illetőleg a fennmaradási engedély
kiadását követő év első napján keletkezik. Engedély nélkül épült vagy a nélkül
használatba vett építmény esetén a tényleges használatbavétel évét követő év első
napján keletkezik.
b) Építési tilalom esetén a tilalom feloldását, külterületi földrészlet belterületté
nyilvánítását követő év első napján keletkezik.
c) Lakásbérleti jog esetén a jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik.
d) Telektulajdon esetén a tulajdonszerzés időpontját követő év első napján
(2) Az adókötelezettség megszűnik
a) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az
építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre
vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az
adókötelezettséget nem szünteti meg.
b) Építési tilalom kihirdetése esetén a kihirdetés évének utolsó napján, az első félévben
történt kihirdetés esetén a fél év utolsó napján szűnik meg az adókötelezettség.
c) Lakásbérleti jog esetén a jogviszony megszűnése évének utolsó napján, az első félévben
történt megszűnés esetén a fél év utolsó napján szűnik meg az adókötelezettség.
d) belterületi földrészlet külterületté minősítése esetén az átminősítés illetőleg – beépítés
esetén – a beépítés évének utolsó napján.
Az adó mértéke
4.§
Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 5.000 forint.
Bevallás, az adó megfizetése
5.§
(1) Az adófizetésre kötelezett az adókötelezettség keletkezéséről (változásáról) az azt követő
15 napon belül köteles az adóhatósághoz bevallást benyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben előírt adóbevallási kötelezettség teljesítését követően mindaddig nem
kell újabb bevallást benyújtani, amíg az adókötelezettséget érintő változás nem következik
be.
(3) Az adót az önkormányzati adóhatóság adókivetéssel állapítja meg. Az adót minden évben
két egyenlő részletben - március 15. napjáig és szeptember 15.napjáig - teljesítheti
késedelmi pótlék mentesen az önkormányzat adószámlájára.

Mentességek
6.§
(1) Abban az esetben, ha a 2.§-ban meghatározott adóalanyok a lakással beépített telkén még
további épület ( garázs, raktár, iroda, üzlet, műhely, nyári konyha, mezőgazdasági épület
stb.) található.

Záró rendelkezések
7.§
(1) E rendelet 2010. november 01. napján lép hatályba.
(2 A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló 13/2001.( IX. 28.) Kt.sz., 14/2000.(XII.15.) Kt.sz., 8/1999.(VI.25.) Kt.sz.,
10/1998.(XII.30.) Kt.sz. rendeletekkel módosított 6/1996. (VI.20.) Kt. számú rendelet,
25/2003. (XII.19-) KT. számú rendelet.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf

Gyalogné Lovas Irén
polgármester

Gulyás József
jegyző

Dr. Komoróczy Péter
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Piskolczi Géza
jegyzőkönyv-hitelesítő

