Bököny Község Képviselő-testülete
2011. június 03-i rendkívüli üléséről

644-10/2011.

a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai ( 86-88/2011)

TÁRGYSOROZAT

1) A Nyírségi Vágtán való részvétel megtárgyalása.
/szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Tájékoztató a közterületre vásárolt külterületi padokról.
/szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester

Gyalogné Lovas Irén
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 03. napján 11:00 órakor
megkezdett üléséről.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József

jegyző

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.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek
Dr. Komoróczy Péter és Marozsán Mihály képviselőket válassza meg.

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) A Nyírségi Vágtán való részvétel megtárgyalása.
2) Tájékoztató a közterületre vásárolt külterületi padokról.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2011. (VI. 03.) számú
határozata

A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította
meg:
1) A Nyírségi Vágtán való részvétel megtárgyalása.
2) Tájékoztató a közterületre vásárolt külterületi
padokról.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
A Nyírségi Vágtán való részvétel megtárgyalása.
1. Napirendi pont.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Iváncsik Sándor úr megkeresett engem és szeretné, ha az Önkormányzat benevezne a Nyírségi
Vágtára; Bököny színeiben indítana egy lovat. Ehhez anyagi támogatást kérne, 100 eFt-ról lenne
szó. Úgy gondoltuk, hogy ha nem is az Önkormányzat kasszájából történne ennek a
támogatásnak a kifizetése, akkor összedobhatnák a képviselő urak és én magam is. Szerintem,
ebből Bököny csak profitálhatna.
Piskolczi Géza képviselő:
Ezt az anyagi támogatást az Önkormányzatnak kellene felvállalnia, mivel a későbbiekben ebből
az Önkormányzat profitálna.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Én mindenképp támogatom a Nyírségi Vágtán való részvételt. Ha úgy döntünk, hogy a
képviselők adják össze a támogatást, akkor a tiszteletdíjamból szívesen felajánlok 5 eFt-ot.
Ha a Nyírségi Vágtáról továbbjutnánk a Magyar Vágtára, akkor már rögtön visszatérülne a
támogatás. Bármit is nyernénk, arról Iváncsik úr lemond az Önkormányzat és a lovas javára.
Papp Csaba képviselő:
Én is támogatom. Meg kell próbálnunk és meglátjuk, hogy milyen visszhangja lesz vagy sem.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A 100 eFt anyagi támogatás felét, azaz 50 eFt-ot egy vállalkozó vállalja, így az Önkormányzatot
csak 50 eFt terhelné.
Piskolczi Géza képviselő:
Azt az 50 eFt-ot az Önkormányzat költségvetése állhatja.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy aki támogatja a Nyírségi Vágtán való részvételt 100
eFt értékben, az kézfenntartással jelezze!

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2011. (VI.03.) számú
határozata
Döntés a Nyírségi Vágtán való részvételről
A Képviselő testület
Támogatja a Nyírségi Vágtán való részvételt 100 eFt
értékben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

* Dr. Horváth József megérkezett az ülésterembe.

2. Napirendi pont:
Tájékoztató a közterületre vásárolt külterületi padokról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A közterületen felszedtük a padokat, ahol térköveztünk. Jegyző úrral úgy gondoltuk, hogy azokat
a régi padokat már nem tesszük vissza, hanem helyettük rendeltünk négy kovácsoltvas lábazatú
padot. A bruttó vételáruk 246 eFt, amelyet a költségvetésből kell, hogy álljunk. Piskolczi

képviselő úr szerint komolytalan, hogy erről tájékoztatom a képviselő-testületet, de én úgy
gondolom, hogy a képviselő-testületnek tudnia kell arról, hogy milyen döntéseket hozok.
Marozsán Mihály képviselő:
Egy kamerát kell majd felszereltetnünk a Művelődési Házhoz.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Már kértünk rá árajánlatot.
Ha nincs több hozzászólás, akkor kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a
tájékoztatást, az kézfenntartással jelezze!

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2011. (VI.03.) számú
határozata
Közterületre történő padok vásárlásáról szóló tájékoztatás
A Képviselő testület
Elfogadja a közterületre vásárolt külterületi padokról
szóló tájékoztatót.

Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.

Kmft.

Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

polgármester

jegyző

Dr. Komoróczy Péter

Marozsán Mihály
Jegyzőkönyv-hitelesítők

