Bököny Község Képviselő-testülete
2011. június 24-i rendes üléséről
644-12/2011.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai ( 92-99/2011, 11/2011. R.)
TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Beszámoló az ÁMK intézmény 2010/2011-es nevelési tanév eredményeiről.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: ÁMK igazgató iskolaigazgató
Véleményezi: Oktatási-, Egészségügyi és Sport Bizottság
3) A Bentlakásos Idősek Otthona vezetőjének beszámolója /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Int.vez.
Véleményezi: Oktatási-, Egészségügyi és Sport Bizottság; Igazgatási Bizottság
4)Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi
állapotáról /írásbeli előterjesztések/
Előadó: háziorvosok, védőnők
Véleményezi: Igazgatási Bizottság
5) Az "Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és tisztítási projekt" elnevezésű KEOP
projektben rögzített szennyvíz beruházással kapcsolatos döntések meghozataláról.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
6) A Közbeszerzési Szabályzat megtárgyalása
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
7)Egyebek
Gyalogné Lovas Irén
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 24. napján 16:00 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
Ács Lászlóné
Tóth Nikoletta
Gorgyánné Kasu Zsuzsanna
Hibján Zoltán
Egyed Adrienn

jegyző
Bentlakásos Idősek Otthona
védőnő
védőnő
Innoinvest Kft.
Innoinvest Kft.

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
Taskó Miklós és Dr. Horváth József képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Az "Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és tisztítási projekt" elnevezésű KEOP projektben rögzített szennyvíz
beruházással kapcsolatos döntések meghozataláról.
2) Beszámoló az ÁMK intézmény 2010/2011-es nevelési tanév eredményeiről.
3) Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi állapotáról.
4) A Bentlakásos Idősek Otthona vezetőjének beszámolója.
5) A Közbeszerzési Szabályzat megtárgyalása
6) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
7) Egyebek

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2011. (VI.24.) számú
határozata
Döntés a napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Az "Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és tisztítási
projekt" elnevezésű KEOP projektben rögzített szennyvíz
beruházással kapcsolatos döntések meghozataláról.
2) Beszámoló az ÁMK intézmény 2010/2011-es nevelési
tanév eredményeiről.
3) Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának
helyzetéről, a lakosság egészségügyi állapotáról.
4) A Bentlakásos Idősek Otthona vezetőjének
beszámolója.
5) A Közbeszerzési Szabályzat megtárgyalása
6) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról
7) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont:
Az "Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és tisztítási projekt" elnevezésű KEOP
projektben rögzített szennyvíz beruházással kapcsolatos döntések meghozataláról.
Hibján Zoltán, Innoinvest Kft.:
Fontos lépéshez értünk el, hiszen a pályázat összeállt. A Nyírségvíz is elfogadta a pályázatot, az
árakban is sikerült megállapodnunk. Bököny és Újfehértó együtt 83,42%-os támogatásban részesült.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ahogy Hibján úr is elmondta, az „Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és tisztítási projekt”
elnevezésű, KEOP-7.1-2-0 projekt 2. fordulójára történő pályázat beadása előtt áll a Víziközmű
Beruházási Társulás. A pályázat benyújtásához szükséges a kiküldött határozattervezet elfogadása.
* Gyalogné Lovas Irén polgármester felolvassa a határozattervezetet.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja ezt a határozattervezetet, az kézfenntartással
jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2011. (VI.24.) önkormányzati
határozata
az „Újfehértó-Bököny víziközmű fejlesztési projekt”
elnevezésű KEOP projektben rögzített szennyvíz beruházással kapcsolatos
döntések meghozataláról
A képviselő-testület
1. kijelenti, hogy Bököny Község Önkormányzata az „ÚjfehértóBököny Víziközmű fejlesztési projekt” elnevezésű KEOP
projektben megvalósuló elemek üzembe helyezésétől számított
5 (öt) évig az új elemekre vonatkozóan csatornadíj támogatást
nem igényel.
2. kijelenti, hogy a projekt Megvalósíthatósági Tanulmány
költséghaszon elemzésében szereplő díjbeképezési elvek és
díjszintek alkalmazására kötelezettséget vállal.
3. kijelenti, hogy a következők szerint vállalja a projekt által
érintett lakásokra vetítve a csatlakozások számát és arányát.
Szennyvíz
Csatornahálózatra Csatornahálózatra
projektben érintett csatlakozott
csatlakozott
száma (db)
lakások
száma lakások száma (%)
(db)
Megvalósítás
éve

2014.

1150

863

75,04

Fenntartási
időszak

2015.

1150

885

76,95

2016.

1150

911

79,21

2017.

1150

945

82,17

2018.

1150

1001

87,04

2019.

1150

1058

92,00

4. Kijelenti, hogy Bököny Község Önkormányzata az
„Újfehértó-Bököny víziközmű fejlesztési projekt” elnevezésű

KEOP projekt költség-haszon elemzésében szereplő
241.159.000.- Ft saját forrást, 160.733.000.- Ft vízi közmű
társulati hitelből, illetve 80.386.000.- Ft, erre a célra elkülönített
önkormányzati forrásból kívánja finanszírozni.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozatban
foglaltakkal
tartalmilag
megegyező
nyilatkozatokat aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Hibján Zoltán, Innoinvest Kft.:
Ennél a 160 mFt-os kamattámogatott hitelnél az első években kb. 4mFt hitellel lehet számolni, a
fennmaradó időben pedig kb. 8 mFt-tal.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
El kell fogadnunk egy, a Nyírségvízzel kapcsolatos közszolgálati szerződést is. Élő szerződésünk
ugyan van velük, de már elavult. A szennyvízberuházás feltétele, hogy élő szerződésünk legyen.
* Gyalogné Lovas Irén polgármester felolvassa a szerződéstervezetet.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki támogatja a Bököny Község Önkormányzata és a
Nyírségvíz Zrt. közötti közszolgálati szerződés megkötését, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2011. (VI.24.) önkormányzati
határozata
Bököny Község Önkormányzata és a Nyírségvíz Zrt. közötti
közszolgálati szerződés megtárgyalása
A képviselő-testület
támogatja a Bököny Község Önkormányzata és a
Nyírségvíz Zrt. közötti közszolgálati szerződés
megkötését.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Hibján Zoltán és Egyed Adrienn elhagyta az üléstermet.

2. Napirendi pont:
Beszámoló az ÁMK intézmény 2010/2011-es nevelési tanév eredményeiről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az írásbeli előterjesztést kiküldtük mindenkinek. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás?
Dr. Horváth József alpolgármester:
A képviselő-testületnek volt egy olyan határozata, hogy 2011. szeptember 1-jétől a Kulturális
Tagintézmény az iskolába integrálva, mint önálló tagintézmény megszűnne.
Dr. Kostenszkyné Lévai Erzsébet:
Az intézményt nem szerencsés megszűntetni. Annyiban kellene a határozatot módosítani, hogy
maradna a Kulturális Intézményegység, de nem lenne tovább vezetője, hanem az igazgatóhelyettes
munkakörében a Kulturális Intézményegység feladatai is benne lennének.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs több hozzászólás, akkor kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy kézfenntartással jelezze,
aki elfogadja a Barota Mihály ÁMK 2010/2011-es nevelési tanév eredményeiről szóló beszámolót!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2011. (VI.24.) önkormányzati
határozata
A Barota Mihály ÁMK 2010/2011-es nevelési tanév eredményeiről
szóló beszámolójának megtárgyalása
A képviselő-testület
Elfogadja a Barota Mihály ÁMK 2010/2011-es
nevelési tanév eredményeiről szóló beszámolóját.
* Dr. Kostenszkyné Lévai Erzsébet elhagyta az üléstermet.

3. Napirendi pont:
Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi
állapotáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Bököny egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi állapotáról szóló napirendi
pontunkkal kapcsolatban írásbeli előterjesztésként kiküldtük a háziorvosok és a védőnők
beszámolóit.
Ha nincs hozzászólás, akkor kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja Bököny
egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi állapotáról szóló tájékoztatóját, az
kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2011. (VI.24.) önkormányzati
határozata
A település egészségügyi alapellátásának helyzetéről,
a lakosság egészségügyi állapotáról szóló beszámolók megtárgyalása
A képviselő-testület
elfogadja a település egészségügyi alapellátásának
helyzetéről, a lakosság egészségügyi állapotáról szóló
beszámolókat.

4. Napirendi pont:
A Bentlakásos Idősek Otthona vezetőjének beszámolója.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Bentlakásos Idősek Otthona vezetőjének beszámolóját is írásbeli előterjesztésként kiküldtük, elég
tartalmas. Van-e hozzászólás?
* Dr. Horváth József alpolgármester felsorolja a beszámolóban található stilisztikai hibákat.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs több hozzászólás, akkor kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a
Bentlakásos Idősek Otthona vezetőjének beszámolóját, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2011. (VI.24.) önkormányzati
határozata
A Bentlakásos Idősek Otthona vezetőjének
beszámolójának megtárgyalása.
A képviselő-testület
elfogadja a Bentlakásos Idősek Otthona
vezetőjének beszámolóját.
* Ács Lászlóné elhagyta az üléstermet.

5. Napirendi pont:
A Közbeszerzési Szabályzat megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a Közbeszerzési Szabályzatot, átadom a szót a bizottság elnökének.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
* Gulyás József jegyző ismerteti Bököny Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Közbeszerzési szabályzatot, az
kézfenntartással jelezze
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2011. (VI.24.) önkormányzati
határozata
Bököny Község Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról.
A képviselő-testület
1. a 5/2010.(I.29.) számú határozatot, amely Bököny
Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát
fogadta el, a kihirdetés napján visszavonja.

2.
ezzel egyidejűleg a mellékelt Közbeszerzési
Szabályzatot jóváhagyja.
Határidő: 2011. szeptember 01.
Felelős: polgármester

6. Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
2011. április 18-án véradás volt községünkben. A részvevők létszáma a szokásos volt.
2011. április 20-án a Nyírségvíz Zrt 2011. évi II. rendes közgyűlésén vettem részt.
2011. április 27-én a Dél-Nyírségi Kistérségi Társulási ülésen vettem részt. Ugyanezen a napon
megkerestek a Nyírségi Vízgazdálkodás Társulattól és 3 fő közcélú foglalkoztatott felvételére tettek
ajánlatot.
2011. április 29-én ÖTE közgyűlés volt. A cégbíróság hiánypótlásáról kellett döntést hozni.
Május 1-je kettős ünnep volt: egyrészt a munka ünnepe, másrészt anyák napja. Ezen a reggelen
néhány férfi 3 lovas fogaton járta körbe az utcákat és szerenáddal köszöntötte a lakosságot. Nagyon
szépen köszönjük nekik, igazán figyelmesek voltak.
Május 2-tól újabb 50 fő közcélú foglalkoztatott felvételére került sor. Közfeladatokat látnak el:
térkövek lerakása, külterületi utak karbantartása, belterületi utak tisztántartása, fűkaszálás, stb.
2011. május 03. napján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
munkaerő-piaci ellenőre ellenőrzést végzett, mindent rendben talált.
2011. május 06-án az MVH két munkatársa helyszíni ellenőrzést tartott a 2010. november 02-i és
november 26-i EU élelmiszersegély elszámolásáról. Az ellenőrzés során hiányt nem tapasztaltak.
Ugyanezen a napon, a Szabolcs Takarékszövetkezet közgyűlésén vettem részt. Több napirendi pont
megtárgyalása történt: az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentése a
Takarékszövetkezet 2010. évi üzleti tevékenységéről, az igazgatóság javaslata az éves beszámoló
elfogadására, ezen belül a mérleg megállapítására és az eredmény felosztására, a Takarékszövetkezet
2011. évi üzletpolitikája és üzleti terve, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása, az alapszabály
módosítása.
2011. május 09-én határozatot kaptunk az MVH-tól, mely szerint 14.459.872 Ft összegű támogatást
állapítottak meg falumegújításra és fejlesztésre. Ez a főtér szépítésére lesz felhasználva. Ezen a napon
a Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi Vízügyi Felügyelőség munkatársa
ellenőrzést végzett a Bököny külterület 020 hrsz-ú és 021/5 hrsz-ú területen közérdekű bejelentés
kivizsgálása ügyében, mely szerint a csatorna partjáról számos méretes fűzfa kivágásra került. A fák
elszállítása során a Bököny 020 hrsz-ú gyepterületet összevágták. A levágott ágakat a helyszínen
elégették. Ez védett terület és azt vizsgálják, hogy ki adta az utasítást, hogy ezek a fák kivágásra
kerüljenek.
Május 14-én az iskolában jótékonysági bál volt. A bevételből az iskola udvarának a térkövezése lesz
megoldva. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki erre a nemes célra támogatást nyújtott az iskola
részére.

Május 21–én a TEszedd 2011 - önkéntesen Tiszta Magyarországért akcióban vett részt 567 fő. Ennek
kapcsán 200 zsák szemetet szedtünk össze, melyet a Nyír-Flop Kft. ingyenesen elszállított. Köszönet
érte a diákoknak, pedagógusoknak, óvónőknek, dajkáknak, a polgármesteri hivatal alkalmazottjainak,
a Kft és az Öregotthon dolgozóinak, továbbá mindenkinek, aki részt vett ebben az önkéntes
feladatban.
2011. május 25-én a Dél-Nyírségi Közkincs Kerekasztal összejövetelére voltam hivatalos. Orosz
Mihály Zoltán Érpatak polgármestere tájékoztatást adott az érpataki közművelődés helyzetéről. Ezt
követően a Megyei Szilárdhulladék gazdálkodási Társulás Társulási Tanács ülésén vettem részt. Még
ugyancsak aznap drukkoltam a Labdarugó Szakosztálynak, akik Baktalórántházával mérkőztek meg.
Nem vagyok egy foci drukker, de elmondhatom, hogy egy jó mérkőzést láthattunk, akik ott voltunk.
Nagyon büszke vagyok rájuk, mivel a tavaszi szezonban több mérkőzésen nyertek, vagy döntetlen
eredményt értek el. A Magyar Kupában is kiemelkedően játszottak, s ezáltal kijutottak az országos
főtáblára, melyben megyénket 8 csapat képviseli.
Május 28-án Szakolyban az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökeként szurkoltam a versenyen
résztvevőknek. Bököny csapata 3. helyezést ért el. Ezen a napon elterveztük, hogy egy lány és egy fiú
ifjúsági és egy felnőtt női rajcsapatot is létrehozunk.
2011. június 03-án a Barota Mihály Általános Művelődési Központ Iskolai Tagintézményében
köszöntöttem a községben dolgozó pedagógusokat, óvónőket pedagógus nap alkalmából.
2010. június 06-án az Élelmiszerbank Egyesület 12312 kg élelmiszeradományt küldött. Ebben liszt,
tészta – rövidcső, cérnametélt - és vaníliás karika volt. Megállapítom, hogy a rászorultak örültek az
adománynak. Igazságosan ezt nem lehet jól szétosztani. Egyrészt nem is jött annyi termék, mint
télen, másrészt ez a szociálisan rászorultaknak, nagycsaládosoknak, egyedül élő kisnyugdíjasoknak jár.
Tehát ezt nem mindenki kaphatja. Ezt sajnos sokan nem értik meg.
2011. június 09-én a Renomé-Print Kft. vevőtalálkozóján vettem részt Gulyás József jegyző úrral,
Kostenszkyné Lévai Erzsébet ÁMK igazgató asszonnyal és Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK
kulturális igazgatóhelyettes asszonnyal.
2011. június 10-én meghalt a Nyírbélteki Szociális Otthonban Szláma Ferenc. Eltemettetéséről nem
tud gondoskodni a testvére, mert ő is anyagi gondokkal küzd. A hivatásos gondnok elküldte a
temetésre a kérelmet és mellékelte az elhalt betétkönyvét, melyben a temetéshez szükséges összeg
rendelkezésre áll, de ehhez a pénzhez csak a jogerős közjegyzői végzés után lehet hozzájutni. Jegyző
úrral és alpolgármester úrral megbeszéltem, és a szükséges intézkedéseket megtettem annak
érdekében, hogy Szláma Ferenc méltó módon el legyen temetve.
2011. június 12-én Nyíregyháza-Sóstóhegyen, a Nyírségi Vágtán szurkoltunk Iváncsik Sándor által
Bököny színekben benevezett lóért. Sajnos, nem értünk el helyezést.
2011. június 14-én Budapestre utaztam Dr. Horváth József alpolgármester úrral és Gulyás József
jegyző úrral. A felszíni belvíz és a 2010. június 14-i viharkár kapcsán keletkezett veszélyes hulladék
megoldására pályázati lehetőség nyílt, ezt tárgyaltuk meg.
2011. június 15-én az Európa Rádióban, és a Retro Rádióban adtam interjút a készülő Bökönyi
Fesztivállal kapcsolatosan.
2011. június 18-án az Általános Művelődési Központ Iskolai Tagintézményében a 8. osztályosok
ballagásán vettem részt. Nagyon szép és megható ünnepség volt.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámolómat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2011. (VI.24.) önkormányzati
határozata
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
A képviselő-testület
Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a lejárt
határidejű határozatokról.

7. Napirendi pont:
Egyebek
Gulyás József jegyző:
Petrik Kálmán bökönyi lakos benyújtott egy kérelmet, miszerint a június 25-én megrendezésre kerülő
I. Bökönyi Fesztiválon szeretne pattogatott kukoricát árulni. A kérelmében azt kéri a képviselőtestülettől, hogy számára egyszeri, 10 eFt közterület használati díjat engedélyezzen számára.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2011.(VI. 01.)
önkormányzati rendelete
a közterület használat szabályairól szóló 10/2011.(V.12.) önkormányzati rendelettel
módosított 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében és az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
1. §
A közterület használat szabályairól szóló 10/2011.(V.12.) önkormányzati rendelettel módosított
32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2.§
Ez a rendelet 2011. június 01. napján lép hatályban.

1. számú melléklet a ../ 2011.(V.12.)Bököny Község Önkormányzati rendelethez
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyősszerkezet, hirdető berendezés
(fényreklám), cím-és cégtábla
b) árusítás és egyéb fülke / már engedéllyel működő pavilonok/
c) Pótkocsi, munkagép, busz
d) Önálló hirdető berendezések, táblák
e) Transzparensek
f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék
g) alkalmi-és mozgóárusítás
h) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység,
alkalmi vásár (falunap)
ha)Őstermelők, illetve saját készítésű élelmiszeripari termékeket (pl.: méz, sajt,
lekvár, házi szörp) árusítók részére 4nmnél nem nagyobb terület:
hb)Élelmiszeripari termékeket árusítók részére a szervezők által biztosított
6nm-20nm alapterület:
hc)Alkoholt, szeszesitalt árusítók részére a szervezők által biztosított
6nm-20nm alapterület:

600 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/hó
1500Ft/hó/gk
800 Ft/m2/év
250Ft/m2/nap
300 Ft/m2/hó
700 Ft/m2/hó

10.000Ft+Áfa
50.000Ft+Áfa
50.000Ft+Áfa
10.000Ft+Áfa

hd)Kereskedelmi nem élelmiszeripar jellegű termékeket árusítók részére
6nm-20nm:
i) vendéglátó ipari előkert

1200 Ft/m2/hó

Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.
Kmft.
Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

polgármester

jegyző

Taskó Miklós

Dr. Horváth József
Jegyzőkönyv-hitelesítők

