Bököny Község Képviselő-testülete
2011. március 16-i rendkívüli üléséről

644-4/2011.

a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai ( 33-45 /2011., 2-4/2011. R.)

TÁRGYSOROZAT
1) A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról, megtárgyalásáról
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
3) Döntés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Bököny – Geszteréd
– Balkány – Szakoly önkormányzati utak mentén kiépítésre kerülő kerékpárút
pályázatának benyújtásához.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
4) A TIOP 1.1.1/07/1 a „Szívvel-lélekkel” sikeres pályázat után járó jutalék kifizetésének
engedélyezése.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5)

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Megállapodás
módosításának elfogadása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
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6) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás térítési díjairól.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
7) Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék gazdálkodási Társulásba való
képviseletről. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
8) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Intézményegység
villámvédelmi és villanyszerelési munkáira beadott árajánlatok megtárgyalása. /írásbeli
előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
9) A napenergia hasznosításához szükséges pályázat benyújtásának megtárgyalása. /írásbeli
előterjesztés/
Előadó: Csordás György FOTOZOOM Kft.
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
10) Egyebek

Gyalogné Lovas Irén
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV

Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 16. napján 17:00
órakor megkezdett üléséről.

Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Horváth József
Marozsán Mihály
Papp Csaba
Piskolczi Géza
Taskó Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József
Dr. Papp László
Nagy Sándor
Fekete Beáta
Dr. Kostenszkyné Lévai Erzsébet
Ács Lászlóné
Urbin Péterné

jegyző
jogi képviselő
KHT ügyvezető
könyvelő
ÁMK vezető
intézményegység vezető
ÁMK gazdaságvezető

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A
mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom. A Képviselő-testület
határozatképes, Dr. Komoróczy Péter képviselő hiányzik.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek
Dr. Horváth József és Piskolczi Géza képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása.
2) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról, megtárgyalásáról
3) Az Önkormányzat térítési díjáról szóló 4/2009.(IV.01.) rendelete felülvizsgálata, módosítása.
4) Döntés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Bököny – Geszteréd –
Balkány – Szakoly önkormányzati utak mentén kiépítésre kerülő kerékpárút pályázatának
benyújtásához.
5) A TIOP 1.1.1/07/1 a „Szívvel-lélekkel” sikeres pályázat után járó jutalék kifizetésének
engedélyezése.
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6) A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Megállapodás módosításának
elfogadása.
7) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás térítési díjairól.
8) A napenergia hasznosításához szükséges pályázat benyújtásának megtárgyalása.
9) Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék gazdálkodási Társulásba való
képviseletről.
10) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Intézményegység villámvédelmi és
villanyszerelési munkáira beadott árajánlatok megtárgyalása.
11) Egyebek

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2011. (III.16.) önkormányzati
határozata

A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása,
elfogadása.
2) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról
szóló
önkormányzati
rendelet
felülvizsgálatáról, megtárgyalásáról
3) Az Önkormányzat térítési díjáról szóló 4/2009.(IV.01.)
rendelete felülvizsgálata, módosítása.
4) Döntés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás Bököny – Geszteréd – Balkány – Szakoly
önkormányzati utak mentén kiépítésre kerülő kerékpárút
pályázatának benyújtásához.
5) A TIOP 1.1.1/07/1 a „Szívvel-lélekkel” sikeres pályázat
után járó jutalék kifizetésének engedélyezése.
6) A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulási Megállapodás módosításának elfogadása.
7) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás térítési díjairól.
8) A napenergia hasznosításához szükséges pályázat
benyújtásának megtárgyalása.
9) Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék
gazdálkodási Társulásba való képviseletről.
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10) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Kulturális Intézményegység villámvédelmi és villanyszerelési
munkáira beadott árajánlatok megtárgyalása.
11) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. Napirendi pont:
A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása.
Taskó Miklós képviselő:
A legnagyobb problémának azt látom, hogy az ÁMK valós létszámának köze nincs a statisztikai
létszámhoz. A másik megvitatásra ajánlott probléma továbbra is a vezetői pótlékok egységes
kialakítása, hiszen míg Pelles Brigitta vezetői pótléka 230%-os, addig más intézményekben
200%.
Továbbá, a költségvetési rendeletet kell majd módosítanunk a régebbi laptopok miatt, mivel ezek
az önkormányzat tulajdonában vannak. Úgy beszéltük meg, hogy egy jelképes összeg ellenében,
akik megvásárolták ezt a laptopot, azoknak a tulajdonába kerülhet. Az új laptopok ügyét is
rendeznünk kell, hogy milyen feltételek mellett használhatjuk.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A munkáltatói döntés alapján adott vezetői pótlékokat meg kellene szűntetni azzal a feltétellel,
hogy addig a dolgozó nem kerülne átsorolásra, míg el nem éri az átsorolás szerinti bért. Döntést
kell hoznunk arról is, hogy az előző képviselő-testület azon tagjai, akik laptopot kaptak a
költségátalányunk terhére, azok egy jelképes összegért megvásárolhatják.
Az is felvetődött, hogy a Művelődési Ház szakfeladatként menne át az ÁMK-ba, így erről is
kellene egy döntést hoznunk.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Úgy gondoltuk, hogy a Művelődési Ház az ÁMK-n belül kulturális szakfeladat lenne, ezáltal
megszűnne a vezető-helyettesi pozíció, mint szükséglet. Célszerű lenne takarékossági
szempontból is.
Másik lényeges ügy a laptopok. A könyvelés eddig azért nem fizetett tiszteletdíjakat, mert arra
vártak, hogy a képviselő-testületi tagok mennyi és milyen mértékű tiszteletdíjról mondanak le
ahhoz, hogy ezeket a laptopokat megvehessük.
Piskolczi Géza képviselő:
Javasolom, hogy az elmaradt háromhavi tiszteletdíjunk járulékaival együtt egyben menjen bele a
laptopok árába.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a most vásárolt laptopok bruttó vételár értéke levonásra kerüljön az
elmaradt háromhavi tiszteletdíjból, az kérem, kézfenntartással jelezze!
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2011. (III.16.) önkormányzati
határozata
A Képviselő testület
döntött arról, hogy a Képviselő-testület tagjai
számára újonnan vásárolt laptopok bruttó
vételára levonásra kerülnek az első negyedéves
tiszteletdíjaikból.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Most döntsünk a 2006-2010 között vásárolt laptopok áráról. Tehát, aki egyetért azzal, hogy bruttó
1000 forintos jelképes összeg ellenében megvásárolhatók legyenek a laptopok, kérem,
kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2011. (III.16.) önkormányzati
határozata
A Képviselő testület
elfogadja, hogy a Képviselő-testület tagjai a 20062010 között vásárolt laptopokat bruttó 1000
forint jelképes összegért megvásárolhatják.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A következő döntés arra vonatkozik, hogy a munkáltatói döntés alapján adott bérpótlékok hogyan
kerüljenek megszüntetésre. Aki egyetért azzal, hogy a munkáltatói döntés alapján adott vezetői
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pótlékokat meg kell szűntetni azzal a feltétellel, hogy addig a dolgozó nem kerülne átsorolásra,
míg el nem éri az átsorolás szerinti bért, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2011. (III.16.) önkormányzati
határozata
A Képviselő testület
Döntött arról, hogy a garantált illetmény összegét
meghaladó munkáltatói döntésen alapuló
illetményrészt megvonja. A munkáltatói döntésen
alapuló illetményrész megvonása nem jár a
kinevezés
szerinti
illetmény
összegének
csökkenésével. A következő fizetési fokozatba
történő átsorolást ennek az összegnek a terhére
kell megtenni.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Végül döntsünk arról, hogy minden vezető egységesen 200%-os vezetői pótlékot kapjon.
Piskolczi Géza képviselő:
Nekem annyi lenne a hozzáfűznivalóm ehhez, hogy differenciálni kellene a vezetői pótlékokat,
mert nincs minden vezető-helyettes egy súlycsoportban. Feladat nagyságától függően
kategorizálni kellene a vezetői pótlékokat. A 150%-tól a 250%-ig javasolom a felosztást. Például
Bobikné, aki 2 fővel a Művelődési Ház vezető-helyettese, részesüljön 150%-ban. Aki pedig a
legtöbb feladatot látja el, az kapja meg a 250%-ot.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A pótlékokat nem lehet csökkenteni.
Horváth József alpolgármester:
El kell azon gondolkodni, hogy a Művelődési Tagintézményt, mint kulturális szakfeladatot
integráljuk be az iskolába, így a Művelődési Tagintézmény, mint önálló intézmény, megszűnne.
Azáltal, hogy a Művelődési Tagintézmény megszűnne, automatikusan megszűnne a vezetői
pótlék is. Szerintem, az iskola vezető-helyettes, az óvoda vezető-helyettes közel hasonló fajsúlyú
feladatot lát el, a gazdasági vezető úgyszintén, hiszen neki az egész ÁMK gazdasági részét kell
irányítani. Így, arányos lenne a 200%-os vezetői pótlék, ami eddig is meg volt, kivéve az óvoda
vezetőjét.
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Először arról döntsünk, hogy a Művelődési Ház olvadjon-e be az ÁMK-ba, mint kulturális
szakfeladat. Aki egyetért azzal, hogy beolvadjon, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2011. (III.16.) önkormányzati
határozata
A Képviselő testület
döntött arról, hogy a Kulturális Intézményegység
a 2011. és 2012. évi tanévben szakfeladatként
integrálódjon a Barota Mihály Általános
Művelődési Központ egységébe.
Felhatalmazza a Barota Mihály Általános
Művelődési Központ Intézményvezetőjét, hogy az
ehhez szükséges jogszabály által előírt
dokumentumokat terjessze Bököny Község
Képviselő-testülete felé a megfelelő döntés
érdekében a 2011-2012. tanév megkezdése előtt.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester, ÁMK int.vez.

Piskolczi Géza képviselő:
Az előbbi felvetésemet még annyival egészíteném ki, hogy szerintem a gazdasági vezető ne
kapjon 200%-ot, mert nem egy súlycsoportú munkát végez egy vezető-helyettessel.
Kostenszkyné Lévai Erzsébet ÁMK vezető:
Ezzel nem értek egyet, mert a gazdaság-vezető munkája elég nagy feladat.
Papp Csaba képviselő:
Az övé az egyik legnagyobb feladat, 200 millió forinttal gazdálkodik.
Taskó Miklós képviselő:
Brigittáé sem lehet több mint 200%.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Ha megállapítjuk 200%-osra a vezetői pótlékot, akkor amennyiben Brigittának most több a
pótléka, az úgy fog beleolvadni a bérébe, hogy addig soros emelése nincs, amíg ezt a 6000
forintot le nem „dolgozza”.
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Aki azt javasolja, hogy egységesen 200% legyen a vezető-helyettesek vezetői pótléka, az
kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2011. (III.16.) önkormányzati
határozata
A Képviselő testület
döntött arról, hogy a Barota Mihály Általános
Művelődési Központ Intézményegység vezetői
egyforma 200%-os vezetői pótlékot kapjanak.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester, ÁMK int.vez.

Urbin Péterné:
Deméné 30.000 forintos, 100%-os vezetői pótléka akkor marad?
Gulyás József jegyző:
Az nem intézményegység.
Kostenszkyné Lévai Erzsébet ÁMK igazgató:
Arról volt szó, hogy tőle nem vesszük el ezt a pótlékot, mert ennyi emberre főzni és odafigyelni
nagy felelősség.
Urbin Péterné:
Úgy szólt a döntés, hogy 150% volt korábban, de megszüntették a munkáltatói döntésűt.
Beolvadt a pótlékba és lett 30.000 forint. Az utóbbi egyeztetésen olyan döntés született, hogy
100%. Akkor most hogy változik?
Dr. Horváth József alpolgármester:
A bére nem változik, csak annyi, hogy addig soros emelése nincs, amíg utol nem éri magát. A
gondunk ott adódik – amit már a Pénzügyi Bizottság ülésén is felvetettem -, hogy lehetne itt
ugyanúgy pénzt osztogatni, mint ahogy azt évekkel ezelőtt megtették. Nagyon sokszor
vitatkoztam ezen Vastag Gyurival, hogy szívesen elmennék neki mosogatni két diplomás bérért,
mert azért öt szakácsot luxusnak tartok. Szerintem még a Hilton sem engedné meg magának,
hogy a mosogatója is szakács legyen. Ráadásul, abban az esetben, ha egy dolgozónak nem olyan
munkaköri leírása van, hogy szakácsként alkalmazzák, akkor nem kötelesek szakácsként
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besorolni. Mint ahogy engem se lenne köteles besorolni az intézmény vezetője két diplomásnak,
hogyha csak mosogatni megyek el az óvodába.
Urbin Péterné:
Odaírhatjuk, hogy a munkaköre konyhalány, de attól még szakácsfizetést fog kapni. A
költségvetés nem ezen az öt szakácson fog múlni.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Mindenkinek az iskolai végzettsége csak olyan mértékben számít bele a besorolásába, amilyen
mértékben a munkakörének betöltéséhez szükség van.
Most is úgy gondolom, hogy ezeket a munkáltatói döntés alapján létrehozott bérpótlékokat le kell
építeni. Az a baj, hogy egyre nehezebb helyzetbe kerül az önkormányzat és ezek mind plusz
kiadások. Nem egy embert kell nézni, aki kapott 10.000 forint bérpótlékot, hanem kettő-három,
akinek ilyen-olyan bérpótléka van; vonzatával együtt ez havi szinten 50-60.000 forintos kiadás,
éves szinten több, mint fél millió forint. Mi még hála Istennek nem tartunk ott, mint egypáran
már a híradóban láthatták, hogy egy pest megyei önkormányzat fizetésképtelen és ezért a
gyerekeknek nem tudnak ebédet adni.
Marozsán Mihály képviselő:
Nekik is meg kell élni valamiből.
Dr. Horváth József alpolgármester:
El lehet ezen viccelődni, Misi, de ha csődbe menne az önkormányzat, akkor mi heten tartoznánk
érte anyagi felelősséggel. Nem az intézményvezetők, hanem mi, mert mi döntünk a pénz fölött.
Én is adnék nekik sokkal többet is, ha lenne miből. De akkor, amikor minden évben kevesebb
leosztást kapunk az államtól, egyre kevesebb a saját bevételünk, nem lehet csak úgy osztogatni
mindenkinek a bérpótlékokat. Egy szóval sem mondtam, hogy bárkitől is el kellene vennünk,
csak annyit, hogy ezentúl ilyen ne legyen.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottságnak és a Pénzügyi Bizottságnak is adni
szeretnék egy olyan meghatalmazást, hogy átnézhessék a besorolásokat. Át kell nézni
mindenkinek a munkakörét, milyen feladatot lát el a munkaköri leírásához képest. Ezután
döntsünk arról, hogy kinek is adunk ilyen plusz pénzt. Szokás alapján nem lehet.
Ha nincs több hozzászólás, akkor kérem, kézfenntartással jelezze az, aki elfogadja a 2011. évi
költségvetésről szóló rendeletet az előbb meghozott határozatokkal kiegészítve!

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet
fogadta el:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2011. (III.16.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
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Bököny Község Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A költségvetés címrendje
1. §
(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat
költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek,
továbbá a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a
polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a város- községgazdálkodási, stb. A
címrendet a költségvetési rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi
a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét
c) hiányát

525.716 ezer forintban
555.570 ezer forintban
29.854 ezer forintban

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten a rendelet 3.
melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési célú és tőkejellegű bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel –
mérlegszerűen önkormányzati szinten és intézményenkénti bontásban a 4., 5., 6. melléklet szerint
állapítja meg a képviselő-testület.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat összes bevételét és kiadását, a költségvetési
hiány/többlet mértékét és finanszírozásának módját az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 8. melléklet alapján
hagyja jóvá.
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4. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási célú kiadások feladatonkénti
részletezését a 9. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 10.
melléklet szerint.
(3) A képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adó bevételének 100%-át felhalmozási
célú kiadásokra fordítja.
(4) A Polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 11. melléklete
szerint.
(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 12.
melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi
költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 13. melléklet szerint.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint.
(7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 15. melléklet szerint.
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 16. melléklet szerint.
(9) Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata költségvetését a 17. melléklet szerint.
(10) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti részletezését 18., és
19. mellékletek szerint.
(11) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat a kiadások között 700 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal
való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(13) A foglalkoztatottak, 2011. évi létszám előirányzatát címenként a 2. mellékletek szerint
állapítja meg.
(14) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám-előirányzatát 40 főben állapítja meg.
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A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
(1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás
követelményét.
(3) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a
kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat
módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(4) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a
kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú
előirányzatok felhasználást korlátozza.
(5) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok
mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
(6) A Képviselő-testület dönt a költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás biztonságát
szolgáló általános tartalék felhasználásáról.
6. §
(1) A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően az
önkormányzat illetékességi területén a köztisztviselői illetményalap 2011. évben 38.650
forintban.
(2) A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt
illetménypótlék számítási alapja 2011. évben 20.000 forint.

7. §
Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az
éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és a tartozását
egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél
önkormányzati biztost jelöl ki1.

1 Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb
időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.
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8. §
A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány
tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a
tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást
teljesíteni.2
9. §
(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a
képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül
hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges
igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról,
valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön
képviselő-testületi döntés alapján.
10. §
(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500 eFt
összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű
előirányzat-módosítási jogkör 2011. december 31-ig gyakorolható.
(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról a
jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, - az első negyedév
kivételével – negyedévente, de légkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-áig –
december 31-i hatállyal - dönt a képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról.
11. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi
és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a
forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos
működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

2

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm rendelet 161. §
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(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a
felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület
jóváhagyását követően.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében
meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és
takarékos felhasználását.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc
napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját
hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
12. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági szervezete /vagy/ a
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője
köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét – a jegyző által meghatározott módon – a
számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belső szabályzatban
rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.
13. §
(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak
a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget
von maga után.

14. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri
hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 21. mellékletét képező pénzellátási terv
alapján.
(2) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az
évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezeti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
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15. §
(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a
polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az
ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor
köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a sajátosságok figyelembe vételével
valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv tekintetében a belső
kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és működtetni a költségvetési
szervek belső ellenőrzését.
Záró és vegyes rendelkezések
16. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell
alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: a 3/2010. (II. 09.) számú rendelet és
az ezt módosító 10/2010. (VIII.13.), 16/2010.(XII.28). számú rendelet.

* Kostenszkyné Lévai Erzsébet és Urbin Péterné elhagyta az üléstermet.

2. Napirendi pont:
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról, megtárgyalásáról.
Gulyás József jegyző:
A 28 szakaszból álló „új” SzMSz a hatályos SzMSz rendelkezéseit áttekinthetőbbé, rövidebbé
tette. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009. rendelet szabályozása nem teszi lehetővé, hogy egy másik jogszabály szövegét a
jogalkotó átvegye vagy használja a rendelet megalkotásánál. Vannak formai követelményei is:
nem lehet francia jeleket írni, csak ábécét. Leírást sem kell beleírnunk a településről. Az SzMSzben nem szerepelhet az sem, hogy a polgármester milyen hatásköröket ad át az
alpolgármesternek, hanem polgármesteri utasításban kell azt átadni. Dr. Papp László korábbi
javaslatát, mi szerint írjuk bele azt, hogy az alpolgármester figyelje a polgármester szabadságát,
nem lehetséges. Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottságnak viszont van egy olyan
hatásköre, hogy figyelheti ezt.
A rendelet-tervezet készítői azt javasolják, hogy a korábbi SzMSz-t hatályon kívül helyezve, a
képviselő-testület alkossa meg a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendeletét.
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Taskó Miklós képviselő:
Azért is jó, hogy az Ügyrendi Bizottság felügyeli a polgármester szabadságát, mert így biztos,
hogy a ciklus végén nem lesz egy nap szabadsága sem. Korrekt dolog, hogy vegye ki a
szabadságot.
Piskolczi Géza képviselő:
Neki már nem is lehet, Miklós, mert annak a polgármesternek, akinek főállású alpolgármestere
van, annak nem lehet.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kinek van főállású polgármestere?
Piskolczi Géza képviselő:
Ez is megy már a faluban, hogy főállású az alpolgármester.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Azért, mert feladatokat bízok rá? Úgy gondolom, hogy azért alpolgármester egy alpolgármester,
hogy kicsit több feladatot bízzon rá az ember, mint egy képviselőre. Elég nagy baj az, hogy az
előző alpolgármesterre nem volt ennyi feladat bízva.
Piskolczi Géza képviselő:
Pont annyi volt elbízva, amennyit el tudott látni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Hát ezt nem kellett volna mondanod.
Aki elfogadja a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet, az kézfenntartással jelezze!

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
fogadta el:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2011. (III.16.) önkormányzati
önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében, a 5.§ tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében, a 5.§
tekintetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi
XCVI. törvény 10/A.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
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1. §
(1) Az önkormányzat elnevezése: Bököny Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat)
Székhelye: 4231, Bököny Kossuth u. 3.
(2) Az Önkormányzat képviselő-testületének elnevezése: Bököny Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
Székhelye: 4231, Bököny Kossuth u. 3.
(3) A Képviselő-testület bizottságai elnevezése:
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság)
Székhelye: 4231, Bököny Kossuth u. 3.
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban:
Pénzügyi Bizottság)
Székhelye: 4231, Bököny Kossuth u. 3.
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi-, Oktatási-, Igazgatási- és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi Bizottság)
Székhelye: 4231, Bököny Kossuth u. 3.
(4) A Képviselő-testület hivatalának elnevezése: Bököny Község Önkormányzata Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
Székhelye: 4231, Bököny Kossuth u. 3.
(5) Az Önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, körben
az Önkormányzat elnevezését, székhelyét.
(6) A Képviselő-testület körbélyegzője középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét,
körben a képviselő-testület elnevezését, székhelyét.
(7) A Polgármesteri Hivatal körbélyegzője középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét,
körben a Polgármesteri Hivatal elnevezését, székhelyét.
2. §
(1) Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.bokony.hu
(2) Az Önkormányzat félévente megjelenő lapjának címe: Bökönyi Hírmondó
3. §
Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a Képviselő-testület külön rendeletben
állapítja meg.
4. §
Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és
adományozására külön rendeletet alkot.
5. §
(1) A helyi önkormányzat az alábbi hatásköreit ruházza át:
a) A polgármesterre átruházott feladatok:
a)Dönt az esetenkénti átmeneti segélyekről,
b)A közcélú foglalkoztatottak igénylése, foglalkoztatása
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b) A Pénzügyi bizottság
a)Dönt a lakástámogatási kérelmekről
(2) A helyi önkormányzat bizottságainak feladatai:
a) Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
aa) közreműködik az önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatának
felülvizsgálatában, javaslatot készít a módosításra, illetve új szabályzat alkotására,
ac)vizsgálja a hatályban lévő SZMSZ érvényesülését,
ad)figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveit működésük szabályszerűsége
tekintetében (javaslatot tesz az alapító okiratok módosítására, kiegészítésére, új alapító
okirat kiadására),
ae)javaslatot tesz a polgármester juttatásainak megállapítására, bérének változtatására.
af)köteles a polgármester éves szabadságát figyelemmel követni, javaslat a képviselőtestület felé a szabadság kiadására
ah)folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletekben foglaltak
hatályosulását. Szükség esetén kezdeményezi egyes rendeletek módosítását, esetleg új
rendelet alkotását.
ai)jogi szempontból vizsgálja az önkormányzat működésével jelentkező észrevételeket,
kifogásokat, illetve ezzel összefüggő véleményéről tájékoztatja a képviselő-testületet.
aj)az Önkormányzathoz álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése
al)előzetesen véleményezi mindazokat az előterjesztéseket, amelyek az önkormányzat
szerveinek jogi természetű ügyeivel kapcsolatosak.
ak)javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a polgármester bérfejlesztésére, a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítására, valamint a polgármester és az
alpolgármester(ek) jutalmazására.
al) véleményezi a polgármesteri hivatal létszámnövelésére irányuló jegyzői javaslatot.
am)vizsgálja és véleményezi az önkormányzati képviselők az összeférhetetlenségi (etikai)
vonatkozású ügyeit.
an)lebonyolítja a képviselő-testület működésével, feladatai ellátásával összefüggő titkos
szavazást.
ao) képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése,
ap)a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása,
aq)a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását,
ar)a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány
biztosítása a képviselő-testület hivatalán keresztül,
as)a vagyonnyilatkozottal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében a
képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosító
adatok írásbeli bejelentésére, a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő
őrzése és az ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése, a vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselő-testület soron következő ülésén való
tájékoztatás.
b) A Pénzügyi bizottság
ba) részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésben,
bb)ellenőrzi a beruházások végrehajtását,
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bc)az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási területet érintő rendeletei tárgyában
javaslatokat tehet.
bd)közreműködik az önkormányzat éves költségvetése koncepciójának, majd a
költségvetés tervezetének (módosításának), valamint a zárszámadás összeállításában.
be)véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat pénzügyi gazdálkodását, illetve az ezzel
kapcsolatos előterjesztéseket.
c) Egészségügyi- , Oktatási- , Szociális – és Sport Bizottság
ca) a település szociális feladataival kapcsolatos képviselő-testületi feladatokat ellátja
cb)véleményezi az egészségügyi és szociális intézmények vezetőinek kinevezéséhez,
megbízásához benyújtott pályázatokat, vizsgálja a jogszabályi feltételeket.
cc) megállapítja méltányossági ápolási díjra benyújtott kérelmeket.
cd)az egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére vonatkozó előterjesztéseket
cg) ellátja az oktatási intézményekkel kapcsolatos képviselő-testületi feladatokat
ch) figyelemmel kíséri az Önkormányzat oktatási és közművelődési intézményeinek
személyi és tárgyi feltételeit, felszereltségét, a fejlesztési lehetőségek feltárása és javítása
érdekében.
ci) ellátja az egészségüggyel kapcsolatos képviselő-testületi feladatokat
cj)figyelemmel kíséri az Önkormányzat egészségügyi intézményeinek személyi és tárgyi
feltételeit, felszereltségét, a fejlesztési lehetőségek feltárása és javítása érdekében.
ck) ellátja a sport tevékenységgel kapcsolatos feladatokat
6. § A Képviselő-testület működését az alakuló ülést követően kezdi meg.
(1) Az alakuló ülés napirendje:
a)Tájékoztató önkormányzati képviselő- és polgármester választás eredményéről; a
megbízólevelek átadása
b)Tájékoztató az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütételéről
d)Az Ügyrendi Bizottság megalakítása, amely bizottság a polgármester illetményére és
költségátalányára tesz javaslatot.
c) A polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapításáról
d)Az alpolgármester(ek) választásáról, eskütételéről
e) Az alpolgármester(ek) tiszteletdíjának és költségátalányának megállapításáról
f) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
j) A képviselő-testület állandó bizottságainak létrehozásáról
k) Az önkormányzat gazdasági programjának elkészítéséről
(3) Az alpolgármester választását az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le.
(4) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül,
melyet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.
7. §
(1) A képviselő-testület rendes és rendkívüli ülést tarthat. Évente legalább 6 alkalommal kell
rendes ülést tartani.
(2) A képviselő-testület ülését - főszabályként - az önkormányzat székhelyére kell összehívni.
(3) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület
ülése a székhelyen kívül máshová is összehívható.
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(4)A képviselő-testületet és a lakosságot a polgármester az ülés időpontját megelőzően legalább 5
nappal tájékoztatja. A tájékoztatás módja:
a) a meghívó kiküldése a képviselő-testület tagjai részére elektronikus úton
b) a meghívó kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtábláján
(5) A képviselő-testületet részére a meghívót a polgármesteri hivatal kézbesítőjével kell
kiküldeni.
(5)A képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a képviselőtestület által elfogadott éves munkaterv tartalmazza.
(4) A munkatervet minden év december 31-ig a polgármester terjeszti elő, melyet a jegyző állít
össze az előző évi terv alapján.
(6) A munkaterv tartalmazza:
a) az ülések időpontját,
b) az adott ülésen tárgyalandó témákat,
c) véleményező bizottságokat
8. §
(1) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos
meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történhet.
(2) Az önkormányzatnak a képviselő-testület azonnali ülés összehívására van lehetőség:
a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,
b) egyéb szóbeli meghívással.
A szóbeli meghívás esetében is biztosítani kell az előterjesztéseket a meghívottak részére
legkésőbb a képviselő-testületi ülésen.
(3)A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni:
a) beruházások vagy pályázatok döntése esetén
b) gazdálkodást érintő kérdésekben
(2) A képviselő-testület vagy a bizottsága által indítványozott rendkívüli ülés összehívásának
tartalmaznia kell:
a) a rendkívüli ülés napirendjét
b) összehívásának okát
c) az ülés idejét (nap, óra)
9. §
(1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester
és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetében a korelnök hívja össze a képviselő-testületet
és vezeti a képviselő-testület ülését.
(2) Tartós akadályoztatásnak minősül a szabadság kivételével a 30 napot meghaladó távollét.
10. §
(1) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik.
(2) A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az ülés helyét,
b) az ülés időpontját,
c) a tervezett napirendeket,
d) a napirendek előadóit,
e) a képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését.
(3) A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket.
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11. §
(1) Az ülésen az intézményt érintő napirendi ponthoz kapcsolódóan illeti meg tanácskozási jog a
meghívottak közül:
a) az önkormányzat intézményének vezetőjét, illetve azt,
b) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg.
12. §
(1)A képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok:
a) a képviselő-testület határozatképességének megállapítása,
b) javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztására,
c) napirend előterjesztésének szavazásra bocsátása,
d) az ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése,
e) napirendenként:
ea) vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó
megadása,
eb) a vita összefoglalása,
ec) az indítványok szavazásra való feltevése,
ed) határozati javaslatok szavaztatása,
ef) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,
eg) a napirend tárgyában hozott döntés(ek) kihirdetése,
f) a rend fenntartásának biztosítása,
g) ügyrendi kérdések szavazásra bocsátásása és a szavazás eredményének kihirdetése,
h) időszerű kérdésekről tájékoztatás,
i) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,
j) tájékoztatás a következő ülés várható időpontjáról, napirendjéről
k) szünetet rendel el
l) lezárja a vitát
m) bezárja az ülést
(2) A határozatképtelen ülést 3 munkanapon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A
napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők
számára.
(3) A képviselő-testület az ülés tartalmának elhúzódása esetén dönthet arról, hogy az ülést
félbeszakítja és a következő munkanapon és a meg nem tárgyalt napirendek tárgyalását tovább,
folytatja.
13. §
(1)A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 4 fő jelen van.
(2) Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése nem kötelező. A hitelesítő választására indítványt a
polgármester tehet.
(3) A hitelesítők csak képviselő-testületi tagok lehetnek. Maximum 2 fő hitelesítőt lehet
választani.
(4)A hitelesítők feladata az elkészült jegyzőkönyvek aláírásukkal történő hitelesítése.
14.§
(1) A Képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:
a) polgármesteri beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről
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b) beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c) rendeletek kiadását igénylő napirendi pontok
d) határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok
e) határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tárgyalási sorrendtől ügyrendi
javaslatra eltérhet. Az ügyrendi javaslatot nem kell határozatba foglalni.
(3)A napirendi pont tárgyalási sorrendje:
a) az előterjesztő kiegészítést tehet az írásos előterjesztéséhez
b) jogszabály által meghatározott esetben a könyvvizsgáló ismerteti véleményét
c) az előterjesztéssel állást foglaló bizottságok véleményüket ismertetik
d) az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések
e) vita az előterjesztésekkel kapcsolatban
f)módosító javaslatok
g) döntés a módosító javaslat(ok)ról
h) döntés az eredeti előterjesztésben szereplő döntési javaslatról
15.§
(1)A hozzászólások a jelentkezések sorrendjében történik.
(2)Egy napirendi pont esetében 2 alkalommal maximum 5 perc időtartamban lehet hozzászólni.
(3)A polgármester a hozzászólóktól megvonja a szót:
a) (2) bekezdésben meghatározott időkorlát túllépése esetén
b) ha a hozzászólás nem az adott napirendhez kapcsolódik
c) ha a rendet súlyosan megsérti a hozzászóló
16.§
(1)Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt
ügyrendi javaslatra, szünet elrendelése után a polgármester újból szavazásra bocsáthatja a
javaslatot.
(2) Ha a Képviselő-testület az (1) bekezdésben szabályozott eljárásában újból nem hoz döntést,
akkor az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell tűzni, ha a döntésre:
a) törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség
b) ha az önkormányzat gazdasági érdekei sérülnek
17.§
(1) A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza.
(2) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy
szerint szólít és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A
szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.
(3) A titkos szavazás lebonyolításáról az Ügyrendi Bizottság gondoskodik.
(4) A titkos szavazás eredményéről a bizottság külön jegyzőkönyvet készít. Ezt a jegyzőkönyvet
csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez.
18. §
(1) A képviselő-testület határozata tartalmazza a testület döntését, a végrehajtás határidejét és a
végrehajtásért felelős személy megnevezését.
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(2) A képviselő-testület határozatait minden naptári év elejétől újra kezdi, folyamatos, növekvő
és egész pozitív arab sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a
határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).
A határozatok jelölése a következő formában történik:
................................. község Önkormányzatának ....../….... (........ hó ... nap) határozata.
(3)A jegyző gondoskodik a képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról.
A határozat-nyilvántartás formái:
a) határozatok nyilvántartása sorszám szerint,
b) határozatok betűrendes nyilvántartása,
c) határozatok határidő nyilvántartása.
19.§
(1) Rendelet alkotását a képviselő, a tárgy szerint illetékes bizottság, és a jegyző írásban
kezdeményezheti a polgármesternél.
(2) A képviselő-testület elhatározhatja a rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalását is.
(3) Rendeletalkotás esetén a képviselőt-testület a beterjesztett javaslat felett általános és részletes
vitát is tarthat. Az erre vonatkozó indítványról a képviselő-testület vita nélkül dönt.
(4) Az önkormányzati rendeletet a polgármesteri hivatal hirdető tábláján ki kell hirdetni.
(5) A jegyző gondoskodik a képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartásáról.
A rendelet-nyilvántartás formái:
a) rendelet-nyilvántartás sorszám szerint, a rendelet tárgyának megjelölésével,
b) rendeletek sorszám szerint, növekvő sorrendben,
c) rendeletek betűrendes nyilvántartása.
(6) A képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 2 évente felülvizsgálja az önkormányzati
rendeleteket, és beszámol a képviselő-testületnek
20. §
(1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet 3 példányban kell készíteni.
(2) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:
a) a meghívót,
b) a jelenléti ívet,
c) az írásos előterjesztéseket,
d) rendeletet,
e) a képviselők kérése alapján:
ea) a képviselői indítványokat,
eb) a képviselői hozzászólásokat,
ec) a képviselői interpellációkat.
(3) A jegyzőkönyv másolatáért az önkormányzat térítési díjat kérhet, melynek összege laponként
100. forint.
(4) A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző
gondoskodik.
21. §
(1) A képviselő-testület
a) állandó vagy
b) ideiglenes
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bizottságot hozhat létre.
(2) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:
a) Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság,
b) Pénzügyi Bizottság,
c) Egészségügyi- ,Oktatási-, Igazgatási- és Sport Bizottság,
(3) Az Ügyrendi Bizottság 3 tagból áll.
(4) A Pénzügyi Bizottság 5 tagból áll.
(5) Az Egészségügyi- ,Oktatási-, Igazgatási- és Sport Bizottság 5 főből áll.
22. §
(1) A képviselő-testület az ideiglenes bizottságot:
a) meghatározott időre vagy
b) meghatározott feladat elvégzésére hozhatja létre.
(2) A bizottság a meghatározott idő vagy a meghatározott feladat elvégzését követően
automatikusan megszűnik.
23. §
(1)A polgármester főállásban látja el tisztségét.
(2)A főállású polgármester szabadságát az Ügyrendi Bizottság követi figyelemmel, minden év
február 15. követő testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testület felé.
(3) A főállású polgármester illetményének emelését az Ügyrendi Bizottság javaslatára a
képviselő-testület állapítja meg.
(4) A főállású polgármester ügyfélfogadási rendje: hétfő és csütörtök 8-12 óra .
24. §
(1) A képviselő-testület 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
25.§
A jegyző ügyfélfogadási rendje: kedd és péntek 8-12 óra
26. §
(1) A képviselő-testület évente legalább egyszer - általános - közmeghallgatást tart.
(2) Közmeghallgatást kell tartani az (1) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi tárgykörökben,
kérdésekben: a) a tárgyévi költségvetési rendelet,
b) a lakosságot érintő beruházások
(3)A közmeghallgatást 30 nappal az ülés előtt meg kell hirdetni.
(4)A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét.
(5)A közmeghallgatás kihirdetésére a képviselő-testület rendes ülése összehívására vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
27.§
A Képviselő-testület a helyi népszavazás, népi kezdeményezés rendjét önálló rendeletben
szabályozza.
28. §
(1) Ez a rendelet 2011. március 01. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
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1. A képviselő-testületi szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2009.(XII.31.)
önkormányzati rendelet,
2. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2009. (XII.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2010. (X.15) rendelet.

3. Napirendi pont:
Az Önkormányzat térítési díjáról szóló 4/2009.(IV.01.) rendelete felülvizsgálata, módosítása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A rendelet-tervezetet megkapta mindenki. Úgy gondolom, hogy a térítési díjakat felül kellett
vizsgálni. Kérem az Ügyrendi Bizottságot, tájékoztassa a testületet a bizottság álláspontjáról!
Gulyás József jegyző:
Elmondja, hogy a jogszabályi változások miatt az önkormányzati és vendégétkeztetét határozatba
kell foglalni.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a térítési díjakról szóló rendeletet, és a határozatot.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
fogadta el:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2011. (IV.01.)
önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjak megállapításáról
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatástól szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
1.§
AZ Önkormányzat intézmények térítési díjai az alábbiak, melyek az ÁFA-t nem tartalmazzák
a) Oktatási Intézmények
ab) Óvoda

254 Ft
127 Ft
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ac) Napközi ( tízórai,ebéd,uzsonna)

305 Ft
153 Ft
205 Ft
103 Ft

ad) Menza (ebéd)

2.§
b) Munkahelyi vendéglátás
ba) Dolgozói /önkormányzati dolgozók/
bc) Vendég

320.480.3.§

(1)Ez a rendelet a 2011. április 1. napján lép hatályba.
(2)Hatályát veszti az intézményi térítési díjról szóló 4/2009.(IV.01.)önkormányzati rendelet.

4. Napirendi pont:
Döntés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Bököny – Geszteréd –
Balkány – Szakoly önkormányzati utak mentén kiépítésre kerülő kerékpárút pályázatának
benyújtásához.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A tervek kimentek mindenkinek, a Pénzügyi Bizottság is most tárgyalta.
Gulyás József jegyző:
Két részletből áll: van egy belterületi és egy külterületi. Megkaptuk délelőtt az anyagot, 28,9
millió forint kellene önerőben. Ez egy 300 millió forintos pályázat.
Piskolczi Géza képviselő:
Azt a kiegészítő pályázatot, ami Bököny főterétől a Dózsa György utca végéig tart,
hozzátettétek?
Gulyás József jegyző:
Nem tettük hozzá, mert még nincs is engedélyeztetve.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta és nem támogatja. Eleve Balkány és Geszteréd sem indul,
Bököny főterétől Geszteréd határáig pedig nincs értelme 30 millió forintot kidobni.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Polgármester asszonnyal személyesen találkoztunk Tégláson a polgármester úrral és a jegyző
asszonnyal. Ők csak elviekben támogatnának bennünket, mivel olyan sok fejlesztést csináltak a
városban, hogy kiköltekeztek az önerejükből. Ráadásul, pályáztak Hajdúhadház és a temető

27

közötti útszakasz felújítására, amelyet valószínűleg meg is fognak nyerni. Ez a pályázatuk is
olyan önerőt igényel, hogy a kerékpárutat csak elviekben támogatnák.
Balkány és Szakoly pedig azért nem tud részt venni a pályázatban, mert tavaly fejeződött be a
Nyírmihálydi-Balkány közti közút felújítása. A Közútkezelőnek pedig kitétele volt, hogy 5 évig
nem lehet hozzányúlni az úthoz.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs több hozzászólás, akkor kézfenntartással jelezze, aki elutasítja a Dél-Nyírségi Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Bököny – Geszteréd – Balkány – Szakoly önkormányzati
utak mentén kiépítésre kerülő kerékpárút pályázatának benyújtását!

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2011. (III.16.) önkormányzati
határozata
A Képviselő-testület
elutasítja
a
Dél-Nyírségi
Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Bököny –
Geszteréd – Balkány – Szakoly önkormányzati
utak mentén kiépítésre kerülő kerékpárút
pályázatának benyújtását.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester, ÁMK int.vez.

5. Napirendi pont:
A TIOP 1.1.1/07/1 a „Szívvel-lélekkel” sikeres pályázat után járó jutalék kifizetésének
engedélyezése.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
2007-ben a TIOP 1.1.1/07/1 „Szívvel-lélekkel” pályázat elkészítésével bízta meg az akkori
Képviselő-testület az InnQuest pályázatíró céget. A pályázat sikeres volt, viszont az 5%-os
jutalék kifizetése nem történt meg a cég számára. A megbízási szerződés eltűnt, de számos
dokumentummal és ténnyel bizonyítani tudják. Ráadásul, az 5%-os sikerdíjat 2%-ra, azaz
214.722 forintra csökkentették.
Piskolczi Géza képviselő:
Így van, a pályázat sikeres volt és az iskola megkapta.
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Aki támogatja az InnQuest pályázatíró cég 2%-os jutalékának kifizetését, az kézfenntartással
jelezze!

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2011. (III.16.) önkormányzati
határozata
A Képviselő-testület
A TIOP 1.1.1/07/1 a „Szívvel-lélekkel” sikeres
pályázat után járó 2%-os, azaz 214.722 forint
jutalék kifizetését engedélyezi az InnQuest Kft.
részére.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: polgármester.

6. Napirendi pont:
A napenergia hasznosításához szükséges pályázat benyújtásának megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Igaz, hogy kiküldtük az írásbeli tájékoztatót, de most felkérem Csordás Györgyöt, a
FOTOZOOM Kft. ügyvezetőjét, hogy tájékoztasson bennünket!
Csordás György FOTOZOOM Kft.:
Ez a kalkuláció egy 20 kWp teljesítményű rendszerre vonatkozik. A hatástanulmányban az
szerepelt, hogy mekkora az energiafelhasználás egy ekkora önkormányzatnál, jelen esetben
Bökönyben. Ilyen jellegű napelemes rendszer a környező településeken még nincs,
magánházaknál és vállalkozásoknál fordul elő. Az elektromos áram megtermelése után vissza
lehet táplálni a rendszerbe és ezáltal költségcsökkentést lehet elérni.
Úgy néz ki, hogy az E-ON-nal sikerül úgy szerződnünk, hogy 25 ilyen önkormányzatot sikerül
majd egy tető alá beterelni, 20 kWp-os rendszernél nagyobbat nem szeretnének elérni. Ez az a
határ, ahol közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség.
A napsütéses órákat figyelembe véve óránként 1000 forint az, ami a zsebben maradhat. Ha egész
évre akarjuk ezt levetíteni, akkor ez az összeg kb. 1.300.000 forint. Ha egy ilyet szeretnétek
Bökönybe, ahhoz egy önkormányzati határozatra van szükség. Ha ebben láttok fantáziát, akkor
szívesen nyújtunk hozzá segítséget.
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Gulyás József jegyző:
Milyen hosszú lenne ennek a megvalósítása?
Csordás György FOTOZOOM Kft.:
Ha az önkormányzati határozat meg van, rögtön elkezdjük készíteni a pályázatot, amelynek a
határideje kb. 3 hét. 30-45 nap az elbírálási idő, a kivitelezési idő pedig kb. fél év.
Még azt kell tudni, hogy a pályázat szigorú követelményeinek meg kell felelni. Pl.: a pályázatot
nagyban megdrágítja az inverter, ami elektromos árammá alakítja át a napsugárzást és
visszatáplálja a rendszerbe. Az E-ON csak két ilyen rendszert fogad el. Ezeknek a rendszereknek
az árai több millió forintra rúgnak. Lehetne lényegesen olcsóbbat beszerezni, viszont az E-ON
nem támogatja.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Évek elteltével milyen mértékű lesz a hatásfoka?
Csordás György FOTOZOOM Kft.:
10 év után 90%-kal kell, hogy üzemeljen, 15 év után pedig 85%-osan. Valahol akár 20-25 évig is
működik.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Meddig tart a garanciája?
Csordás György FOTOZOOM Kft.:
Ha a gyár szereli fel, akkor 5 év, ha mi szereljük fel, abban az esetben még 2 évet adunk rá.
Piskolczi Géza képviselő:
Mikor valósulna ez meg?
Csordás György FOTOZOOM Kft.:
Ha a pályázat sikeres lenne, onnantól 2,5-3 hónap, mire megérkeznek a napelemek. Az
összeszerelésük már lényegesen gyorsabb. Az inverter pl. Amerikából kell, hogy jöjjön.
Papp Csaba képviselő:
Mikor térülne meg ez a 4,5 millió forint?
Csordás György FOTOZOOM Kft.:
Úgy számoltuk, hogy az éves megtakarított bevétel 1.318.800 forint.
Gulyás József jegyző:
Tehát, olyan 3,5-4 év alatt térülne meg.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
5 évig csak áramtermelésre használhatnánk?
Csordás György FOTOZOOM Kft.:
Napkollektoros rendszer lévén 5 év a kritériuma annak, hogy meleg vizet termeljen. 5 év után
lehet a rendszert bontani és arra használni, amire szeretnénk.
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Gyalog Irén polgármester:
Ha nincs több kérdés vagy hozzászólás, akkor döntsünk! Aki támogatja a napenergia
hasznosításához szükséges pályázat benyújtását, az kézfenntartással jelezze!

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2011. (III.16.) önkormányzati
határozata
A Képviselő-testület
támogatja pályázat benyújtását a Barota Mihály Általános
Művelődési Központ Iskola intézményegység (hrsz: 71/2)
épületében napkollektoros rendszer kialakítása a használati meleg
víz igény részbeni kielégítésére kialakítására a KEOP-2011-4.2.0/A
kódszámú “Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” c. pályázati konstrukció keretén belül.
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt
költségvetését az alábbiak szerint rögzíti:
Összes nettó költség:
Áfa:
Összes bruttó:
Támogatás (85%):
Önerő:

24.000.000
6.000.000
30.000.000
25.500.000 .

.-Ft
.-Ft
.-Ft
.-Ft

4.500.000

.-Ft

Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a továbbiakban
vállalja, hogy a jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztéshez
kapcsolódó szolgáltatás fenntartásáról és működtetéséről hosszú
távon, de minimum 5 évig gondoskodik.
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Gyalogné Lovas Irén polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges előkészületek megtételére.
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7. Napirendi pont:
A Dél-Nyírségi Többcélú
módosításának elfogadása.

Önkormányzati

Kistérségi

Társulási

Megállapodás

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, átadom a szót Taskó Miklósnak, a Pénzügyi
Bizottság elnökének!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja ezt a napirendi pontot. Az önkormányzatnak nem kell
éves díjat fizetni és nincs tagdíj. A térítési díjban lett változás. Eddig évente 200.000 forintot
fizettünk, mostantól 0 forint. Továbbá, nem lakosságszám arányában szavaznak, hanem minden
polgármester 1-1 szavazati joggal rendelkezik.
Dr. Papp László jogi képviselő:
Én nem tartom jó ötletnek, hogy a Nagykállói Önkormányzat fog dönteni helyettünk.
Ács Lászlóné Intézményegység vezető:
Javaslattételt tehet az önkormányzat, de a határozat számot a Nagykállói Önkormányzat fogja
meghozni.
Papp Csaba képviselő:
Tehát mi csak javaslatot tehetünk.
Piskolczi Géza képviselő:
De az önkormányzatnak akkor is el kell fogadni.
Ács Lászlóné Intézményegység vezető:
Az alkalmazotti és a vendégétkeztetés díját ők nem szabhatják meg. A többi térítési díjat eleve
úgy számolják ki, hogy mennyi egy-egy intézménynek a szolgáltatási önköltsége és a
normatívája.
Gulyás József jegyző:
Akkor most egységes lesz minden?
Ács Lászlóné Intézményegység vezető:
Nem a térítési díj lesz egységes, csak a rendelet, hogy ki tartozik abba a kategóriába. Minden
kistérségi településen más lesz az étkezési térítési díja, csak a hozzáférés lehetőségét fogja
településenként meghatározni.
* Csordás György megérkezett az ülésterembe.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Mi érdeke lenne Nagykálló Város Önkormányzatának, hogy a mi általunk javasolt térítési díjtól
eltérjen? Szerintem semmi. Ha kevesebbet állapítunk meg, mint amennyibe belekerül, akkor azt
nekünk kell utána kompenzálnunk. Valamilyen szinten, azáltal, hogy közös lett, pénzt hoznak a
kasszába.
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor aki elfogadja a Dél-Nyírségi Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulási Megállapodás módosítását, az kézfenntartással jelezze!

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2011. (III.16.) önkormányzati
határozata
A Képviselő-testület
elfogadja a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Megállapodás
módosítását.

8. Napirendi pont:
Tájékoztató a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás térítési díjairól.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta. Azok a térítési díjak maradnak érvényben, amelyeket ti is
megkaptatok a tájékoztatóban. Annyiban változott, hogy a dolgozói étkezési hozzájárulás a
tavalyi 525 forintról egységesen 400 forintra csökkenne. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra
javasolja a napirendi pontot.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2011. (III.16.) önkormányzati
határozata
A Képviselő-testület
elfogadja a Dél-Nyírségi Többcélú Önkor-mányzati
Kistérségi Társulás térítési díjairól szóló tájékoztatót
azzal a kiegészítéssel, hogy az alkalmazotti étkeztetés
400 forint/nap/ebéd.
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I. Szociális étkeztetés
a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén:
340-Ft/ nap/ ebéd/ÁFÁ-val
b.) Lakáson történő étkeztetés esetén (kiszállítással):
380-Ft/ nap/ ebéd/ÁFÁ-val
a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, egy főre eső
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a
150%-át nem haladja meg:
260-Ft/ nap/ ebéd/ÁFÁ-val
b.) Lakáson történő étkeztetés esetén, (kiszállítással) egy
főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének a 150%-át nem haladja meg:
300-Ft/ nap/ ebéd/ÁFÁ-val
II. Házi segítségnyújtás gondozási óradíja: (ÁFA mentes)
Térítésmentes
III. Nappali ellátás: (ÁFA mentes)
1./ Idősek Klubja:
Térítésmentes
IV. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása: (ÁFA mentes)
2011. évben: 1.885.-Ft / nap
56.550.-Ft / hó
V. Vendégétkeztetés:
600-Ft/ nap/ ebéd/ÁFÁ-val
VI. Alkalmazotti étkeztetés
400-Ft/ nap/ ebéd/ÁFÁ-val

* Ács Lászlóné elhagyta az üléstermet.

9. Napirendi pont:
Bököny Község Hosszú távú sportkoncepció, elfogadása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A hosszú távú sportkoncepció elfogadása azért vált szükségessé, mert megnéztük a
sportlétesítményeinket, és szükséges lenne minden területen egy korszerűsítés, felújítás. Ezeket
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csak pályázat útján tudjuk megoldani. Kérem a Tisztelt képviselő Urakat, a koncepciót fogadjuk
el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2011. (III.16.) önkormányzati
határozata
Hosszú távú sportkoncepció megtárgyalása, elfogadása
A Képviselő-testület
elfogadta Bököny Község Önkormányzat Hosszú
Távú Sportkoncepcióját
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

10. Napirendi pont:
Sportudvar felújításáról szóló pályázat benyújtása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Belügyminisztérium kiírt egy pályázatot, a 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján. Iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására 1 150 millió forint
használható fel. Nemcsak sport, hanem különböző feladatokat ellátó intézmények
infrastrukturális fejlesztése, felújítása is támogatható. Pl.: óvodai nevelés, nappali rendszerű
általános iskolai nevelés, oktatás, pedagógiai szakszolgálat, szociális étkeztetés, családsegítés. A
mi településünk 20 millió forintra pályázhat 90%-os támogatással. Tudomásom szerint, 2009-ben
a sportöltözőre már beadta az előző Képviselő-testület, amely elutasításra került.
Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság ülésén arról tárgyaltunk, hogy a sportudvart teljes felújítása
lenne a cél. A pályát komplexebbé szeretnénk tenni: újraaszfaltozni, kézilabdakapu felfestése,
kosárlabdapálya újraaszfaltozása, öltözők, lelátó, futópálya kialakítás, öltöző és WC kialakítása.
Piskolczi Géza képviselő:
A sportudvar öltözője és WC-je meg van oldva. A tűzoltó szertár mellett van, a sportudvarra
nyílik. Ezt a pályázatot csak egy telephellyel lehet megoldani? Egy pályarekonstrukció nem férne
bele a futballcsapatnak? 20-30 centis feltöltés, hengerelés és füvesítés kellene.
Gulyás József jegyző:
A pályázat arról szól, hogy minél több létesítményt és sportágat tudjunk fejleszteni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
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Azért gondolkodtunk a sportudvaron, mert több funkciót lát el, mint a sportpálya.
Papp Csaba képviselő:
Arról kell döntenünk, hogy beadjuk-e a pályázatot, mivel a 20 millió forintos pályázatnál 2 millió
forintos önerő is van. Az önkormányzat biztosítja-e a költségvetéséből vagy hitelt veszünk fel?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A költségvetésben 5.000.000 forint van fejlesztésre.
Papp Csaba képviselő:
De abból 4.500.000 forintot elköltöttünk.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Ha megnyerjük a 20.000.000 forintot, 2.000.000 forint az önerő. Be van tervezve nekünk az
ebédlő felújítására 10.000.000 forint önerő. Ahogy korábban, most sincs különösebb esélyünk
arra, hogy megnyerjük ezt a pályázatot. Egyelőre még kiírás sincs rá. Erre a sportra viszont van.
Amennyiben mégis összejön a konyha, akkor erre lehet felvenni 2.000.000 forint hitelt vagy
keresünk szponzorokat, akik valamilyen szinten támogatnak bennünket és ezt a 2.000.000
forintot valahogy összedobják. Az ilyen lehetőséget viszont nem szabad kihagyni. Ti tudjátok a
legjobban, akik használják.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Akkor döntsünk arról, hogy beadjuk-e ezt a pályázatot. A maximum 2.000.000 forintot
biztosítja az Önkormányzat. Arról is döntenünk kell, hogy ki írja meg a pályázatot. A
pályázathoz tervezői költségvetés, látványterv, fényképes dokumentáció is szükséges; elég
komoly pályázatról van szó.
Aki támogatja a 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján kiírt „Iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására” pályázat benyújtását, az
kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2011. (III.16.) önkormányzati
határozata
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújításáról szóló pályázat .
A Képviselő-testület
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás
igénybevételének
részletes
feltételeiről
szóló
Belügyminisztérium 7/2011 (III.9) BM rendelete alapján az
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„Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás”
címmel pályázatot nyújt be.
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
projekt költségvetését az alábbiak szerint rögzíti:
TEVÉKENYSÉG
Sportudvar fejlesztés,
felújítás

ELSZÁMOLHATÓ TÁMOGATÁSI
KÖLTSÉG
ARÁNY

ÖNERŐ

20 000 448

18 000 403

2 000 045

Eszközbeszerzés

132 000

118 800

13 200

Tervezés díj kiviteli tervekre

812 500

731 250

81 250

Közbeszerzési eljárás

300 000

270 000

30 000

Műszaki ellenőrzés

500 000

450 000

50 000

21 744 948

19 570 453

2 174 495

ÖSSZESEN

A projekt megvalósításhoz szükséges önerő összegét a 2011.
évi költségvetési rendeletben meghatározottak figyelembe
vételével biztosítja
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
továbbiakban vállalja, hogy a jelen projekt keretében
megvalósuló
fejlesztéshez
kapcsolódó
szolgáltatás
fenntartásáról és működtetéséről hosszú távon, de minimum 5
évig gondoskodik.
Bököny
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza Gyalogné Lovas Irén polgármestert a pályázat
benyújtására és a szükséges előkészületek megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: pályázati kiírásban meghatározott határidők

EGYEBEK:
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Piskolczi képviselő úr, én hozzád tennék még fel egy kérdést. A szennyvíz beruházás kapcsán
az átemelők miatt nézegettük a tervrajzot. Azt szeretném megkérdezni, hogy hány belterületi
ingatlanra van beterveztetve az átemelő?
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Piskolczi Géza képviselő:
Kettőre.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Akkor kérlek, sorold fel azt a kettőt!
Piskolczi Géza képviselő:
A Bem József utcán a volt Urbin-féle portánál… a másik pedig az én kertem végén.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Miért kellett pont oda, a te kerted végére, amikor vele szemben van a hivatal földje?
Piskolczi Géza képviselő:
Én az Önkormányzat területére akartam tetetni, de azt mondta a tervező, hogy az enyémen jobb.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Akkor most már nyugodtan aludhatsz, mert nem lesz a kerted végén.
Gulyás József jegyző:
Balogh Sándor ügyét kellene még megbeszélnünk.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Én voltam ott hétvégén és szörnyűséges állapotok uralkodnak; Balogh Sanyiék nem költözhetnek
vissza a Dankó Pista 1. szám alá.
Marozsán Mihály képviselő:
A bátyám, Gyuszi jelezte, hogy a Makarenkó végén eladná a házát 600.000 forintért. Balogh
Sanyiék házát pedig le lehetne bontani, a telket pedig eladni, mert Erdei Miska érdeklődik iránta.
Papp Csaba képviselő:
Nekem az lenne a javaslatom, hogy két hét múlva úgyis lesz rendes testületi ülés, addig pedig
beszéljetek Erdei Miskával, hogy hajlandó-e megvenni 300.000 forintért.

Piskolczi Géza képviselő:
Polgármester asszony, én Taskónéval és Szabolcsinéval kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az
Önkormányzat támogatta az iskolai végzettségüket, de azóta sincs meg a diplomájuk.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Taskóné diplomája meg van. Meg kellene szüntetni a munkaviszonyukat, mert nincs meg a
diploma? Mivel károsodott az Önkormányzat?
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Piskolczi Géza képviselő:
Azzal, hogy éves szinten 160.000 forinttal támogatta az Önkormányzat a tanulmányaikat. Az volt
a feltétel, hogy 4 év után megszerzik a diplomájukat.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
És most diplomás bérrel vannak besorolva mindketten?
Piskolczi Géza képviselő:
Nem, de a szerződésben foglaltaknak nem tettek eleget.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Akkor azt is meg kell vizsgálni, hogy miért nem tettek eleget a szerződésben foglaltaknak. Majd
lemegyek a Bentlakásos Idősek Otthona vezetőjéhez és megvizsgáltatom az ügyet, mert nem
látok se személyi anyagot, se munkaköri leírást vagy jelenléti ívet, hogy valóban el lettek
engedve vizsgákra.
A másik dolog pedig az, hogy úgy tudom, hogy Szabolcsi Jánosnénak volt munkáltatói döntésen
alapuló fizetése, amit még tavaly te vettél el. Miért? A többi dolgozótól miért nem vetted el?
Nem károsodhatott volna a dolgozó, mert jóhiszeműen szerzett jogot kapott meg és te
lecsökkentetted a bérét.
Piskolczi Géza képviselő:
Mert közösen megegyeztünk.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Erről van írásos dokumentum?
Piskolczi Géza képviselő:
Szóban egyeztünk meg.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Akkor elhívom a következő testületi ülésre Szabolcsi Jánosnét és szeretném, ha előttem mondaná
el ezt a közös megegyezést.

Piskolczi Géza képviselő:
Azt szeretném még megkérdezni, hogy a költségátalányt milyen rendszámú autóra veszi fel a
polgármester asszony, ha az Önkormányzat autójával megy?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A költségátalány nem csak a gépjármű használatra van, hanem egyéb más kiadásra, amely a
polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos. A hivatal autójába havonta egyszer vagy kétszer
ülök be. Tudomásom szerint, a képviselők nem tiltották meg, hogy beüljek abba az autóba.
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Piskolczi Géza képviselő:
Azt szeretném még megkérdezni, hogy a homokszállításnál Gyalog Imre hogyan lett elszámolva?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Gyalog Imre egy forintot nem vett el.
Piskolczi Géza polgármester:
Az a Gyalog Imre, aki egy kukás autót kihúz és az 5 liter üzemanyag számlát behozta nekem?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Bocsáss meg, de nem a kukás autót húzta ki Gyalog Imre! Defektes lett a kereke, amíg te
szemetet hordattál ki vele. A következő testületi ülésen itt lesz Gyalog Imre és el fogja neked
mondani, hogy mire vett fel pénzt!
Taskó Miklós képviselő:
A homokszállításért sem vett fel semmit!
Piskolczi Géza polgármester:
Nem kaptunk tájékoztatást a ravatalozó elszámolásáról az egyháztól.
Gulyás József jegyző:
Még mi sem kaptunk, mert zárszámadáskor fognak adni.
Piskolczi Géza képviselő:
A másik meg az, hogy nem döntött a testület az étkező bérleti díjáról.
Gulyás József jegyző:
Majd a rendes testületi ülésen, mivel ez rendkívüli ülés.
Piskolczi Géza képviselő:
Kértem a polgármester asszonytól egy kimutatást, de sajnos nem kaptam meg. Itt került szóba az
egyház és az önkormányzat kapcsolata. Megvádoltál engem azzal, hogy én terjesztem azt a hírt,
hogy te jelentetted fel az egyházat. A végén csak kiderült, hogy te jelentetted fel Szabó urat a
Püspök úrnál.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Akkor ezt jegyzőkönyvbe kérem, mert most már én foglak téged feljelenteni, mert megvádolsz
engem. Nem jelentettem fel a Tisztelendő urat. Itt volt személyesen is és megbeszéltük. Vedd
tudomásul, hogy nem jelentettem fel!
Piskolczi Géza képviselő:
Akkor Szabó úr nekem nem mondott igazat.
Nem találkoztam a kiírásban a titkárnői és az anyakönyvvezetői állással, hogy meg lett volna
pályázva.
Gulyás József jegyző:
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Mivel már nincs jogszabály, hogy kötelező meghirdetni.
Piskolczi Géza képviselő:
Akkor ezt elfogadom és szeretném kijelenteni, hogy én nem az Önkormányzat ellensége vagyok,
hanem az Önkormányzat felemelkedésén szeretnék dolgozni. De olyanokat csináltok, ami engem
porba dönt. Most három üggyel jelentettek fel, az aláírással, a borítékkal, meg hogy feljelentettem
öt-hat vállalkozót a faluban. Megjött a papír, hogy nem voltam benne részes. Az ötállásos
garázzsal is feljelentettek.
Horváth doktor urat meg szeretném kérdezni, hogy a Pénzügyi Bizottság a kivizsgálással volt
meghatalmazva?
Dr. Horváth József alpolgármester:
Arra volt felhatalmazásunk, hogy elvisszük az anyagot az Ügyészségre. Az ügyész azt mondta,
hogy vigyük a Nyíregyházi Rendőrkapitányságra.
Piskolczi Géza képviselő:
Meg is tettétek a feljelentést.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Megtörtént.
Piskolczi Géza képviselő:
Erre nem volt felhatalmazásotok, csak a kivizsgálásra. Megnyugodott a lelkiismereted, hogy
megjött az Ügyészség határozata, hogy semmi közöm hozzá?
Dr. Horváth József alpolgármester:
A kivizsgálás eredményét közöltük és továbbítottuk. Kár személyeskedni, mert azon a
vizsgálaton ott voltál, amikor a vizsgáló biztos itt volt. Az magáért beszélt. Nem Dr. Horváth
József jelentett fel, hanem Bököny Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának az elnöke.
Ez pedig kettő! Nekem, személy szerint veled semmi bajom nincs.
Dr. Papp László:
Ez előre visz? Te magad mondtad az előbb, hogy Bököny fejlődéséért vagy! Akkor meg miért
kell ezt csinálni?
Dr. Horváth József alpolgármester:
Abba az anyagba betekinthettél a rendőrségen, amiben láthattad, hogy nem volt olyan, hogy én
bárkit is megvádoltam volna hűtlen kezeléssel. Annyi volt leírva, hogy bizonyos gazdasági
eseményeket a Pénzügyi Bizottság és az ők feltárása alapján Bököny Község Önkormányzata
aggályosnak tartott és ezért kérjük ezen gazdasági események kivizsgálását. A Városi
Rendőrkapitányság ezt úgy fordította le, hogy hűtlen kezelésért eljárást indított ismeretlen
személy ellen.
Dr. Papp László:
Ahogy Doktor úr is elmondta, még a rendőrség is vádemelési javaslattal küldte tovább az
Ügyészségre.
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Piskolczi Géza képviselő:
Így van.
Dr. Papp László:
Tehát, nem csak a Pénzügyi Bizottság, de még a rendőrnyomozó is úgy látta! Akkor neki is
mondjad, hogy miért látta úgy és miért küldte tovább vádemelési javaslattal! Tessék pert indítani
akkor minden képviselő ellen, mert ennek így semmi értelme!
Piskolczi Géza képviselő:
Annak volt értelme, hogy engem a sárga földig letapostatok? Lejárattatok az egész faluban, a fél
falu azt híresztelte, hogy bilincsben visznek el!
Dr. Papp László:
Rólam meg azt híresztelték, hogy elloptam az asztalról nem is tudom hány papírt, mégsem
szaladgálok itt összevissza.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs több hozzászólás, akkor bezárom az ülést!

Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.
Kmft.
Dr. Horváth József

Piskolczi Géza
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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