Bököny Község Képviselő-testülete
2011. február 11-i rendes üléséről
644-2/2011.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai ( 1-29/2011.)

TÁRGYSOROZAT
1)Polgármester beszámolója a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról. /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2)A 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3)A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4)A Vagyonvédelmi Őrség beszámolója a 2010. évi Önkormányzati támogatásról és a 2011.
évi támogatásának megtárgyalása.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: Polgárőr parancsnok
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5)A Bököny Község Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2010. évi Önkormányzati támogatásról
és a 2011. évi támogatásának megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Egyesület Elnöke
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
6)A Bökönyi Sportegyesület beszámolója a 2010. évi Önkormányzati támogatásról és a 2011.
évi támogatásának megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Egyesület Elnöke
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
7)Bököny Község Viziközmű társulás beszámolója a 2010. évi támogatásról és a 2011. évi
támogatásának megtárgyalása.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: Egyesület Elnöke
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
8) Barota Mihály ÁMK Diák Sportegyesület beszámolója a 2010. évi támogatásról és a 2011.
évi támogatásának megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Egyesület Elnöke
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Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
9)Balkányi mentőállomás támogatásának megtárgyalása./írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
10) Nagykállói Rendőrőrs támogatásának megtárgyalása./írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
11)A Bököny Kft. előterjesztése a díjemelésekről. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: KHT ügyvez. igaz.
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
12)A Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság elnökének tájékoztatója.
/szóbeli előterjesztés/
Előadó: bizottság elnöke
Véleményezi: Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
13)Közmeghallgatás időpontjának, napirendjének meghatározása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
14)Tájékoztató az összeférhetetlenségi szabályok változásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: jegyző
15)Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Közművelődési stratégiájának
elfogadása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
16)Döntés Nyírbogdány Község NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdonos önkormányzat névértékének
felajánlásáról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
17) Egyebek

Gyalogné Lovas Irén
polgármester

2

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 11. napján 13.00 órakor
megkezdett üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Marozsán Mihály
Papp Csaba
Piskolczi Géza
Taskó Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József
Dr. Papp László
Szűcsné Fekete Irén
Nagy Sándor
Fekete Beáta
Dr. Konstenszkyné Lévai Erzsébet
Urbin Péterné
Bucsku Lászlóné
Reményikné Kovács Róza
Ugari Csaba

jegyző
jogi képviselő
Pénzügyi Bizottság tagja
KHT ügyvezető
könyvelő
ÁMK vezető
ÁMK gazdaságvezető
ÁMK gazdaságvezető helyettes
könyvvizsgáló
Vagyonvédelmi Őrség parancsnoka

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, igaz Piskolczi Géza és Marozsán Mihály képviselő urak hiányoznak – nem jelentették
be távolmaradásukat.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek Dr.
Horváth József alpolgármestert és Papp Csaba képviselőt válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Bököny Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása.
2) A Vagyonvédelmi Őrség beszámolója a 2010. évi Önkormányzati támogatásról és a 2011. évi támogatásának
megtárgyalása.
3) Bököny Község Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2010. évi önkormányzati támogatásról és a 2011. évi
támogatásának megtárgyalása
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4) A Bökönyi Sportegyesület beszámolója a 2010. évi Önkormányzati támogatásról és a 2011. évi támogatásának
megtárgyalása.
5) Bököny Község Viziközmű társulás beszámolója a 2010. évi támogatásról és a 2011. évi támogatásának
megtárgyalása.
6) Barota Mihály ÁMK Diák Sportegyesület beszámolója a 2010. évi támogatásról és a 2011. évi támogatásának
megtárgyalása.
7) Balkányi mentőállomás támogatásának megtárgyalása.
8) Nagykállói Rendőrőrs támogatásának megtárgyalása.
9) A Bököny Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.
10) A Bököny Nonprofit Kft. előterjesztése a díjemelésekről.
11) A 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról.
12) A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotásáról.
13) A Vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság elnökének tájékoztatója.
14) Közmeghallgatás időpontjának, napirendjének meghatározása.
15) Tájékoztató az összeférhetetlenségi szabályok változásáról
16) Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Közművelődési stratégiájának elfogadása.
17) Döntés Nyírbogdány Község NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdonos önkormányzat névértékének felajánlásáról.
18) Döntés Újfehértó NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdonos önkormányzat névértékének felajánlásáról.
19) Polgármester beszámolója a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről és lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
20) Egyebek
Zárt ülés:
21) Szabó János kérelmének megtárgyalása.
22) Katonáné Horváth Ilona tandíj támogatás kérelme.
23) Dudás Lászlóné kérelmének megtárgyalása.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011. (II.11.) önkormányzati határozata
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Bököny Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
2) A Vagyonvédelmi Őrség beszámolója a 2010. évi
Önkormányzati támogatásról és a 2011. évi támogatásának
megtárgyalása.
3) Bököny Község Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2010. évi
önkormányzati támogatásról és a 2011. évi támogatásának
megtárgyalása
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4) A Bökönyi Sportegyesület beszámolója a 2010. évi
Önkormányzati támogatásról és a 2011. évi támogatásának
megtárgyalása.
5) Bököny Község Viziközmű társulás beszámolója a 2010. évi
támogatásról és a 2011. évi támogatásának megtárgyalása.
6) Barota Mihály ÁMK Diák Sportegyesület beszámolója a
2010. évi támogatásról és a 2011. évi támogatásának
megtárgyalása.
7) Balkányi mentőállomás támogatásának megtárgyalása.
8) Nagykállói Rendőrőrs támogatásának megtárgyalása.
9) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.
10) A Bököny Kft. előterjesztése a díjemelésekről.
11) A 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról.
12) A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotásáról.
13) A Vagyon-nyilatkozatellenőrző ellenőrző bizottság
elnökének tájékoztatója.
14)
Közmeghallgatás
időpontjának,
napirendjének
meghatározása.
15)
Tájékoztató
az
összeférhetetlenségi
szabályok
változásáról
16) Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Közművelődési stratégiájának elfogadása.
17) Döntés Nyírbogdány Község NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
tulajdonos önkormányzat névértékének felajánlásáról.
18) Döntés Újfehértó NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdonos
önkormányzat névértékének felajánlásáról.
19) Polgármester beszámolója a két ülés közötti
tárgyalásokról, eseményekről és lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
20) Egyebek
Zárt ülés:
21) Szabó János kérelmének megtárgyalása.
22) Katonáné Horváth Ilona tandíj támogatás kérelme.
23) Dudás Lászlóné kérelmének megtárgyalása.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont.
Bököny Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Bököny Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítását az Ügyrendi Bizottság már korábban
megtárgyalta. Kérem az Elnök urat, hogy erről tájékoztassa a Képviselő-testületet!
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Papp Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, így az eddigi
Felügyelő Bizottság tagjainak (Fekete Beáta, Tálasné Szabó Erzsébet, Marozsán Mihály) megszűnne a
megbízatása és a mai naptól Szűcsné Fekete Irén, Szálku Tibor és Vilmánszki László lenne megbízva
ezzel a tagsággal.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Aki elfogadja a javaslatot, azt kérem, kézfenntartással jelezze!
* Marozsán Mihály és Nagy Sándor megérkezett az ülésterembe.
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2011. (II. 11.) határozata

A Képviselő-testület
elfogadta a Bököny Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosítását, a módosítás következtében
a Felügyelő Bizottság tagjai Szűcsné Fekete Irén,
Vilmánszki László és Szálku Tibor.
A felügyelő bizottság tagjai kötelesek félévenként
megvizsgálni
a
Bököny
Nonprofit
Kft.
gazdálkodását, amely vizsgálatért alkalmanként
bruttó 10.000.-/ fő összeg jár.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont.
A Vagyonvédelmi Őrség beszámolója a 2010. évi Önkormányzati támogatásról és a 2011.
évi támogatásának megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén:
Ezt a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Az írásbeli előterjesztést a testületi tagok megkapták. Kérdés
merült-e fel ezzel kapcsolatban? Esetleg ki szeretné-e egészíteni a Parancsnok úr a beszámolóját?
Ugari Csaba: Nem, köszönöm.
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Taskó Miklós:
A Polgárőrség 550.000 forintos támogatásigényt nyújtott be, amelyet a Pénzügyi Bizottság elfogadott
a Polgárőrség javára.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem, kézfenntartással jelezzék, ha elfogadják a javaslatot!
A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2011. (II. 11.) határozata
A Képviselő-testület
a Bököny Község Vagyonvédelmi Őrség beszámolóját a
2010. évi Önkormányzati támogatásról és a 2011. évi
támogatásáról szóló kérelmét elfogadja.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester
* Piskolczi Géza képviselő megérkezett.
3. Napirendi pont:
Bököny Község Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2010. évi önkormányzati támogatásról és a
2011. évi támogatásának megtárgyalása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az írásbeli tájékoztatót ezzel kapcsolatban is megkapták a Képviselő-testület tagjai, a Pénzügyi
Bizottság tárgyalta. Átadom a szót Taskó Miklós elnök Úrnak.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság a Tűzoltó Egyesület részére 600.000 forint támogatást javasolt elfogadásra.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Szavazásra kérem a Képviselő-testületet, aki elfogadja a 600.000 forint támogatást a Tűzoltó
Egyesület javára, azt kérem, kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2011. (II.11.) határozata
Bököny Község Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2010. évi Önkormányzati támogatásról és a
2011. évi támogatásról
a Bökönyi Tűzoltó Egyesület beszámolóját a 2010.
évi Önkormányzati támogatásról és a 2011. évi
támogatásáról szóló kérelmét elfogadja

A Képviselő-testület

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester
* Szűcsné Fekete Irén megérkezett az ülésterembe.
4. Napirendi pont:
A Bökönyi Sportegyesület beszámolója a 2010. évi Önkormányzati támogatásról és a 2011. évi
támogatásának megtárgyalása.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság 1.300.000 forintra javasolja a támogatási összeget.
Gyalogné Lovas Irén polgármester::
Ha nincs kérdés vagy kiegészítés, akkor kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzon!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2011. (II.11.) határozata
Bökönyi Sportegyesület beszámolója a 2010. évi Önkormányzati támogatásról és a 2011. évi
támogatása
A Képviselő-testület
a Bökönyi Sportegyesület beszámolóját a 2010. évi
Önkormányzati támogatásról és a 2011. évi támogatásáról
szóló kérelmét elfogadja
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester
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5. Napirendi pont:
Bököny Község Viziközmű társulás beszámolója a 2010. évi támogatásról és a 2011. évi
támogatásának megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ennek a napirendi pontnak is az írásbeli előterjesztését megkapták a Képviselő-testület tagjai, a
Pénzügyi Bizottság pedig tárgyalta. Átadom a szót Taskó Miklós képviselő úrnak.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság 200.000 forintban határozta meg a támogatás összegét. Úgy ítéljük meg, hogy
arra az adminisztrációs munkára, ami ezzel kapcsolatban felmerül, ennyi szükséges.
Piskolczi Géza képviselő:
Annyi kérdésem lenne, hogy 80.000 forint irodai beszerzésre miért szükséges? Itt alig akad
papírmunka; szinte semmi.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Szükség van rá a kiküldött nyomtatványok, levelek és felszólítások miatt. Ha nincs több kérdés,
kérem, kézfenntartással szavazzanak!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2011. (II.11.) határozata
A Képviselő-testület
a Bököny Község Viziközmű Társulás beszámolóját a
2010. évi Önkormányzati támogatásról és a 2011. évi
támogatásáról szóló kérelmét elfogadja
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester

6. Napirendi pont:
Barota Mihály ÁMK Diák Sportegyesület beszámolója a 2010. évi támogatásról és a 2011.
évi támogatásának megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ennek a napirendi pontnak is az írásbeli előterjesztését megkapták a Képviselő-testület tagjai, a
Pénzügyi Bizottság pedig tárgyalta. Átadom a szót Taskó Miklós képviselő úrnak.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság a Diáksport Egyesületet 980.000 forinttal támogatja megbontva, amely azt
jelenti, hogy 800.000 forint plusz 180.000 forint utazási költség.
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Urbin Péterné:
Ezt hogy kell érteni? Tavaly 900.000 forint volt.
Taskó Miklós képviselő:
Idén 980.000 forint. Tavaly 900.000 forint volt a támogatás, de kevésnek bizonyult és úgy lett
kiegészítve utólag 100.000 forinttal.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Nekem volna egy megjegyzésem ezzel kapcsolatban. Lépni kellene abban az ügyben, hogy némi
támogatót, szponzort szerezzünk ezekre a célokra. Tavaly is felajánlottam - igaz, hogy tornaterem
bérlet címszó alatt – 5.000 forintot. Elég gyatra módon lett annak utána járva, hogy esetleg nagyobb
bevétel legyen, mint Piskolczi Géza képviselő, Kovács Tibor volt alpolgármester, Gulyás József
jegyző és Taskó Miklós képviselő terembérlet váltása. Utána kellene járni, és akkor lehet, hogy nem
csak 100.000 forint, hanem sokkal több is összejöhetne. Vannak olyan vállalkozók, akik a jó cél
érdekében – főleg azért, mert a birkózók elég nagy dicsőséget szereztek a községnek - pár ezer
forinttal éves szinten támogatnák a Diáksport Egyesületet. Tudni kell kérni, megkeresni a
vállalkozókat vagy magánembereket, akik szívesen áldoznának erre a célra.
Taskó Miklós képviselő:
Ez is egy bevételi forrás lenne, illetve felmerült az Ügyrendi Bizottság ülésén, hogy a közelgő
adóbevallás kapcsán a dolgozók az SZJA 1%-ukkal támogathatnák a Diáksport Egyesületet.
Urbin Péterné:
Ez minden évben így van.
Szűcsné Fekete Irén:
53.000 forintot a „Bököny Község Alapítvány” számlájáról is a DSE-re költöttek el most
novemberben.
Urbin Péterné:
Erről nem tudok.
Szűcsné Fekete Irén:
Az alapítvány elnökét kértem, hogy a tavalyi adó 1%-át használja fel. Fel is használta, de még mindig
van 90.000 forint, amit majd ebben az évben kell elkölteni és hozzájön augusztusban a mostani 1%.
Tehát, lenne a DSE-nek pénze, nem árt, ha tudja az intézményvezető és a könyvelés is, hogy ez a
pénz még ott van.
Horváth doktor úr javaslatát azzal egészíteném ki, hogy meg kellene nevezni azt a személyt, aki
foglalkozna a támogatók keresésével, mert így sok bába közt elvész a gyerek. Nincs, aki foglalkozna a
dologgal és csak az önkormányzattól várják a támogatást. Az ÁMK vezetésének kellene foglalkoznia
azzal, hogy megbízza azokat az embereket, akik szponzorokat keressenek.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Én is szeretném tájékoztatni a képviselő társakat és a jelenlévőket, hogy pályázati lehetőség van
működési célú kiadásoknak a pályázására. Körülbelül 300.000 forintot lehet megpályázni minden
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egyesületnek, ehhez pedig segítség kell. Mérlegeredmény és egyéb fontos információk kellenek.
Február 15. a beadási határidő és ezt meg kell lépnünk.
Piskolczi Géza képviselő:
Az lenne a kérdésem, hogy ha 180.000 forint van megszavazva utazási költségre, akkor ez azt jelenti,
hogy az önkormányzat nem fogja vinni-hozni a gyerekeket, hanem ebben a költségben benne van és
bérfuvarként fogja kezelni a dolgokat?
Fekete Beáta:
Még van plusz 30.000 forint szállításra.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nem bérfuvarban. A gyerekek most is uszodába járnak. A buszt felajánljuk, az üzemanyagköltség
pedig az iskoláé.
Ha nincs több kérdés, kérem szavazzanak!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2011. (II.11.) Határozat
A Képviselő-testület
a Barota Mihály ÁMK Diák Sportegyesület beszámolója a
2010. évi támogatásról és a 2011. évi támogatásáról szóló
kérelmét elfogadja.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester
7. Napirendi pont:
Balkányi mentőállomás támogatásának megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Balkányi Mentőállomás kérelmet nyújtott be az önkormányzat felé, hogy támogassuk.
Megvizsgáltuk az anyagi helyzetünket – a Pénzügyi Bizottság ezt is tárgyalta. Átadnám a szót Taskó
Miklós képviselő úrnak.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és úgy döntött, hogy nem támogatja a Balkányi Mentőállomást.
Marozsán Mihály képviselő:
Tavaly sem támogattuk?
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nem támogattuk. Van-e még hozzászólás? Ha nincs, akkor kérem, kézfenntartással jelezzék, ha
elfogadják a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2011. (II.11.) határozata

A Képviselő-testület

elutasítja a Balkányi Mentőállomás támogatását.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester

8. Napirendi pont:
A Nagykállói Rendőrőrs támogatásának kérelme
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Írásbeli kérelmet terjesztett elő a Nagykállói Rendőrőrs parancsnoka, ezt is tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság, kérem a tájékoztatását!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság 200.000 forinttal támogatná a Nagykállói Rendőrőrsöt.
Piskolczi Géza képviselő:
Nekem az lenne a kérésem, hogy 1 évet legalább hagyjunk ki ebből a támogatásból. Az elmúlt 4-5
évben minden évben támogattuk és semmivel sem vettek nagyobb részt a község védelmében, az
adományozott összeget nem arra fordították, hogy a falu utcáit járják. Az a javaslatom, hogy ne
adjunk egy fillért sem.
Taskó Miklós képviselő:
Csak nehogy még kevesebb legyen ez a kijárás Bökönybe emiatt.
Szűcsné Fekete Irén:
Látom, hogy itt van Ugari Csaba, a Polgárőrség vezetője. A rendőrséggel kapcsolatos tájékoztatást
tudna-e adni a Képviselő-testület számára? Tudomása szerint hogy segítik a rendőrséget?
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Ugari Csaba:
Olyan még nem volt, hogy szóltunk nekik és nem jöttek volna ki. Szerintem támogassuk őket, egyre
többet vannak itt.
Taskó Miklós képviselő:
Én úgy gondolom, hogy ezzel a 200.000 forinttal éreztetnénk a bizalmunkat, ne zárkózzunk el.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs kérdés, akkor kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy kézfenntartással jelezzék, aki
elfogadja a pénzügyi bizottság javaslatát.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2011. (II.11.) határozata
A Képviselő-testület
a Nagykállói Rendőrkapitányság Nagykállói Rendőrőrs
beszámolóját a 2010. évi Önkormányzati támogatásról
elfogadja és a 2011. évben 200.000 forint támogatást nyújt a
2011. évi költségvetési rendelet terhére
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester

9. Napirendi pont:
A Bököny Non-Profit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az Ügyrendi Bizottság korábban tárgyalta a Felügyelő Bizottság új tagjainak névsorát.
Papp Csaba képviselő:
Szűcsné Fekete Irén, Vilmánszki László és Szálku Tibor. A díjazásuk alkalmanként 10.000 forint. Úgy
tudnánk ezt az összeget csökkenteni, ha csak félévente lenne ellenőrzés, így a felére csökkenne.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Tehát, a tiszteletdíj összege félévente bruttó 10.000 forint/fő.
Aki elfogadja, hogy a Bököny Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagja legyen Szűcsné Fekete
Irén, az kérem, kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2011. (II. 11.) határozata
A Képviselő-testület

elfogadta Szűcsné
Bizottsági tagságát.

Fekete

Irén

Felügyelő

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester
Gyalogné Lovas Irén polgármester::
Aki elfogadja, hogy a Bököny Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagja legyen Vilmánszki
László, az kérem, kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2011. (II. 11.) határozata
A Képviselő-testület

elfogadta Vilmánszki László Felügyelő Bizottsági
tagságát.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester

Gyalogné Lovas Irén polgármester::
Aki elfogadja, hogy a Bököny Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagja legyen Szálku Tibor, az
kérem, kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2011. (II. 11.) határozata
A Képviselő-testület

elfogadta Szálku Tibor Felügyelő Bizottsági
tagságát.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester
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Gyalogné Lovas Irén polgármester::
Aki a félévenkénti bruttó 10.000 forintos tiszteletdíjat megszavazza, az kérem, kézfenntartással
jelezze!
A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta.
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2011. (II. 11.) határozata
A Képviselő-testület

elfogadta Felügyelő Bizottság tiszteletdíját, amely
félévente bruttó 10.000 forint/fő.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester

10. Napirendi pont:
Bököny Nonprofit Kft. előterjesztése a díjemelésekről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az előadó az ügyvezető igazgató. Ezt a napirendi pontot is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság nem támogatja a díjemeléseket. A támogatási összeget 1.000.000 forintban
határozta meg.
Papp Csaba képviselő:
Ha megemeljük a díjakat, akkor a főbevétel a saját főintézményeinkből tevődik össze. Beáta jó lenne,
ha elmondaná, hogy miért nem lenne jó, ha emelnénk.
Fekete Beáta:
Ha emelnénk a díjakat, akkor az intézményfinanszírozás, a szennyvízszállítás költsége és a mi
költségünk is nőne.
Piskolczi Géza képviselő:
Így meg lehetetlenné tesszük a Kft. működését!
Nagy Sándor:
A Kft. hónapról-hónapra él!
Gulyás József jegyző:
Az ÖNHIKI-t veszélyeztetnénk ezzel. Az a baj, hogy túl sok az ÁFA.
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Papp Csaba képviselő:
3.000.000 forint egy évben az áfa. Ehhez képest annyi hasznot nem hoz.
* Dr. Papp László elhagyta az üléstermet.
Piskolczi Géza képviselő:
Nekem volna egy javaslatom, hogy a Kft. hogy maradhatna talpon. A legyártott díszkő burkoló
anyagokat olyan vállalkozónak kell kiadni, aki csinálni fogja a beruházást. Tehát, a Kft-től venné meg
a beruházó, így a Kft-nek bevétele lenne. Ha eladnánk a legyártott díszkő burkoló anyagokat, a Kft.
szabadon értékesíthetné.
Dr. Horváth József alpolgármester:
A Kft. miből fizetné ki az önkormányzatot? Hogyan adná el, ki az a vállalkozó aki azt megvenné?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Miért adnánk el? Csak a munkadíjat kell kifizetnünk, akkor miért adnánk el?
Piskolczi Géza képviselő:
Mert akkor a Kft-nek bevétele lenne.
Papp Csaba képviselő:
Ennek így semmi értelme. Mi eladnánk a Kft-nek, a Kft. eladná a beruházónak, a beruházótól pedig
még drágábban vennénk meg.
Szűcsné Fekete Irén:
Tudomásom szerint az anyagköltség az önkormányzatnál lett elszámolva. Akkor meg hogy
adhatnánk el a Kft-nek? Csak a munkadíjat lehetne nekik kiszámlázni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester::
Ha nincs több hozzászólás, akkor aki a Bököny Nonprofit Kft. díjemelését nem fogadja el, az kérem,
kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2011. (II. 11.) határozata
A Képviselő-testület

nem fogadja el a Bököny Nonprofit Kft.
előterjesztését a díjemelésekről.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester
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11. Napirendi pont.
A 2010. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása, elfogadása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Pénzügyi Bizottság már tárgyalta ezt a napirendi pontot, így átadom a szót Taskó Miklósnak, a
Pénzügyi Bizottság elnökének.
Taskó Miklós képviselő:
A 2010. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolom.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Aki elfogadja a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását, az kérem, kézfenntartással
jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2011. (II.11.) rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 9.) számú rendelet
módosításáról
Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint az államháztartásról szóló módosított 217/1998 (XII.30.) korm. rend. meghatározottakat
- a 3/2010.(II.09.) évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A költségvetési rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését
609.399 E Ft bevétellel
609.399 E Ft kiadással
0 E Ft forráshiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási, bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt
előirányzatok jogcímenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg a képviselőtestület.
Működési bevételek előirányzata összesen:

558.025 eFt.
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Ebből:
- Működési bevételek

19.651 eFt.

- Működési célra átvett pénzeszközök

144 eFt.

- Támogatásértékű működési bev.

33.548 eFt.

- Önkorm. sajátos működési bevétele

136.169 eFt.

- Költségvetési támogatások

356.019 eFt.

- Előző évi pénzmaradvány

12.494 eFt.

- Forráshiány (folyószámla hitel)
Fejhalmozási bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése

0 eFt.
51.374 eFt.
12.865 eFt.

- Önk. sajátos felhalm. bev. (komm.adó)

5.437 eFt.

- Felhalm. c. támogatások

21.826 eFt.

- Felhalm. célra átvett pénzeszközök

44 eFt.

- Támogatásértékű felhalmozási bev

9.833 eFt.

- Felhalmozási pénzmaradvány

1.369 eFt.

Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Személyi juttatások

558.025 eFt.
234.238 eFt.

- Munkaadót terhelő járulékok

58.555 eFt.

- Dologi kiadások

143.478 eFt.

- Társadalom- és szociálpol. juttatások

110.018 eFt.

- Ellátottak pénzbeli juttatása

2557 eFt.

- Műk. célú pénzeszközátadás:

3.803 eFt.

- Támogatásértékű működési kiad

4.675 eFt.

- Tartalékok
Fejhalmozási kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Felújítások

700 eFt.
51.374 eFt.

- Beruházások

24.418 eFt.
20.656 eFt.

- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás, tám. ért. kiad

4.500 eFt.

- Felhalmozási célú hitel törlesztés

1.800 eFt.
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2.§
(1) A Rendelet. 4 számú mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép

3.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
12. Napirendi pont:
A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Pénzügyi Bizottsággal már kiveséztük, szeretném átadni a szót a bizottság elnökének.
Taskó Miklós képviselő:
A 2011. évi költségvetésről szóló rendeletet nem fogadjuk el.
* Dr. Papp László elhagyta az üléstermet.
Fekete Beáta:
Változott a pályázat feltételrendszere, amelyhez az útmutató február 28-án fog kijönni. Ezért lenne
célravezető, ha addig várnánk ezzel és nem fogadnánk el a rendeletet. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, több módosító javaslat is érkezett. Ennek eredményeként az ÁMK személyi juttatásait
csökkentettük 219.000 forintra, a járulékait 60.000 forintra, a dologi kiadásait 1.432.000 forintra. Így a
költségvetési főösszeg 206.751.000 forintról 205.040.000 forintra csökkent.
A Polgármesteri Hivatal főösszegei, előirányzatai is változtak. Emelkedés volt a személyi
juttatásokban és 148.000 forint a bizottsági tagok (bruttó 5.000 forint/hó/fő) tiszteletdíja.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A tiszteletdíj marad a havi bruttó 40.000 forint, az alpolgármester úrnak havi bruttó 60.000 forint,
plusz a bizottsági tagságban való részvételért még bruttó 5.000 forint. A külsős bizottsági tagoknak is
5.000 forint lenne. A Pénzügyi Bizottságban elég sok a teendő, az Ügyrendi Bizottságnak is elég sok
napirendi pontja van, az Oktatási Bizottság is ülésezik többször évente.
* Dr. Papp László megérkezett az ülésterembe.
Fekete Beáta:
Idén is minden rendezvény a közművelődés keretében lenne megtartva. Emelkedtek a dologi
kiadások. A kiadási főösszegünk 559.934.000, a forráshiány pedig 21.171.000 forint. A bevételhez
pedig hozzátenném, hogy tervezzük az adók behajtását; 15.000.000 forint adó kerülne beépítésre.
A létszám előirányzat változik: a tavalyi 135 főről 118 főre. Ez nagyrészt a közcélúak csökkenésének
köszönhető, illetve a négyórás foglalkoztatásnak.
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Dr. Horváth József alpolgármester:
Az önkormányzatnál a technikai személyzetet (a takarítókat) át kellene sorolni a
munkatörvénykönyves kategóriába. Tehát, nem közalkalmazott vagy köztisztviselő lenne. Ez nagyon
sok helyen így van, tekintettel arra, hogy egy köztisztviselőnek a kötöttségek sokkal nagyobbak, mint
egy munkatörvénykönyvesnek. Ez egyfajta átsorolás, hiszen a munkabérük semmit nem változna. Ez
vonatkozna esetleg a konyhai személyzetre is.
Dr. Papp László:
Ez mindenképp megoldható, csak partner kell a másik oldalról is. Közös megállapodásra van
szükség.
Urbin Péterné:
Az a lényege, hogy közalkalmazotti státuszban megilletnék bizonyos juttatások,
munkatörvénykönyvesben pedig nem. Meg kell szüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt és fel kell
venni munkatörvénykönyvesként. Ez nem egyszerű.
Piskolczi Géza képviselő:
Biztos vagyok benne, hogy ez akadályokba fog ütközni. Meg kell vizsgálni, hogy mennyi előnye lenne
ebből az önkormányzatnak és a dolgozóknak.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Látom, hogy ez vitát kavar, de ez csak egy felvetés volt. Egyre nehezebb helyzetbe kerül az
önkormányzat, bizonyos kötöttségeken lazítani kellene ahhoz, hogy a költségvetésünket minden
évben meg tudjuk oldani. Úgy gondolom, hogy egy takarító és egy pedagógus felelőssége között
lényeges különbség van.
Urbin Péterné:
A bérezés mutatja a különbséget, hogy ki a polgármester és ki a takarító.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Viszont az egyéb juttatásokban nincs köztük különbség. Másik ilyen felvetés, ami az ÁMK-ra
vonatkozik, az pedig a vezető helyettesi bérpótlék megállapítása. Miért van az, hogy a gazdasági
vezető, a kulturális vezető, az iskolai vezető csak 200%-os, az óvodavezető pedig 230%-os
bérpótlékot kap?
Urbin Péterné:
Ez minden költségvetésnél téma. Régen, amikor az óvoda még önálló vezetésű volt, akkor kapott
magasabb pótlékot, mert a vezető az óvodát, mint önálló intézményegységet – több gyerekkel, több
épülettel egyedül irányította. Ezért kapott 30%-kal többet.
Dr. Horváth József alpolgármester:
A bérpótlékot egységesen, minden vezető helyettesnek 200%-osnak szavazta meg korábban az
önkormányzat.
Lenne egy áthidaló megoldásom ebben az ügyben. Mivel a vezetői pótlékokat a testület határozza
meg, határozzuk meg a vezető helyettesi pótlékokat 200%-ban azzal a kikötéssel, hogy Pelles
Brigittának, míg betölti az óvodavezetői feladatokat, megmarad a jelenlegi bérpótléka, de a következő
vezető már 200%-ot kapjon, mint a többi vezető.
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Fekete Irén:
Brigitta olyan életkorban van, hogyha még 25 évet dolgozik, akkor nem fog megváltozni a pótléka, de
ha az SZMSZ-be beleírják, hogy a helyettesek 4 vagy 5 évre vannak kinevezve, akkor rendezni
lehetne a pótlékokat.
Dr. Konstenszkyné Lévai Erzsébet:
Tervezem az SZMSZ módosítását, tavasszal tárgyaljuk a kollegákkal. Azt szeretném, ha 5 évre szólna
egy ciklus.
Piskolczi Géza képviselő:
Nekem az étkező bérleti díjával lenne kivetnivalóm. Úgy hallottam, hogy a bérleti díj jóval a jelenleg
érvényben lévő bérleti díj alatt van. Arra a kérdésre szeretnék választ kapni, hogy ha egy halotti tor,
ami 3-4 óra alatt megoldandó 100 főre, az 12.000 forintba kerül. Akkor egy 170 fős lakodalom, ami
30-40 órát vesz igénybe, az miért kerül 50.000 forintba? És akkor panaszkodunk, hogy nincs bevétele
az ÁMK-nak, amikor a helyiséget áron alul adjuk ki, pedig a testületi határozat szerint 90.000 forintos
bérleti díj van érvényben. 2002-ben 60.000 forint volt a bérleti díj. Eltelt 9 év és még mindig 50.000
forint lenne a bérleti díja? Az akkori testület a 90.000 forintot bizonyos százalékkal minden évben
emelte. Most akkor önkényesen adjuk ki vagy betartjuk a testületi határozatot?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A testületi ülésen elfogadtuk az 50.000 forintot.
Szűcsné Fekete Irén:
A testületi ülésen abban maradtunk, hogy 50.000 forint plusz Deméné kiszámolja az egy főre jutó
munkabért. De Deménétől a mai napig nem kaptunk erről kimutatást.
Piskolczi Géza képviselő:
Az önkormányzat saját maga alatt vágja a fát. Az a 20km3 víz, a bemenő víz és a szennyvíz elvitele
már 50.000 forint.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ez egy meddő vita, képviselő Úr! Én úgy gondolom, hogy Te annak vagy ellene, hogy itt közösségi
rendezvények legyenek, mert amíg polgármester voltál, ott nem volt lakodalom, se halotti tor, amit a
falu lakossága igénybe vehetett volna. Ezzel le is zárom ezt a vitát.
Piskolczi Géza képviselő:
Ez így nem fedi a valóságot, mert volt halotti tor.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Igen? És mennyi? Az étkező eredetileg is arra épült, hogy rendezvények legyenek benne tartva. Nem
igaz?

Piskolczi Géza képviselő:
Az szerinted normális, hogy kipakoljuk a padokat, a tantermet, hogy ott dőzsöljenek, pálinkázzanak
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az emberek? Lehet, hogy félre van informálva, igazgató asszony, de ahhoz, hogy ott egy lakodalom
legyen, ki kell pakolni a termet.
Dr. Konstenszkyné Lévai Erzsébet ÁMK igazgató:
Nem vagyok félre informálva és nem kell kipakolni a termet.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Akkor még egy kérdést tennék fel ezzel kapcsolatban. Amikor megszűntettétek a közösségi
rendezvények rendezésének lehetőségét, a felvonót leszereltetted. Hol lehet megtalálni ezt a felvonót,
mert szeretném visszaszereltetni.
Piskolczi Géza képviselő:
Be lett rakva a Kft. telephelyére. A vasanyagot a Kft. további felhasználásra felhasználta, a motornak
meg valahol meg kell lennie. De lehet, hogy azt is felhasználták.
Nagy Sándor:
Motor ott biztos nincs.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A telített ajtók is le lettek szedve a Polgármesteri Hivatalból. Mind jó minőségű ajtó volt. Hol
vannak?
Piskolczi Géza képviselő:
Szétosztottam a rászorulóknak.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ingyen, bérmentve a falu vagyonát? Ezeket a drága ajtókat Te csak úgy elosztogattad.
Piskolczi Géza képviselő:
Igen, elosztogattam.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Tehát akkor itt nincs pocséklás? Meg fogom nézni a rászorulóknál, hogy hol van felszerelve a telített
ajtó. Érdekes, mert már nagyon sokukhoz elmentem, és egyiküknél sincs ilyen ajtó!
Szűcsné Fekete Irén:
Meg lehet azt mondani név szerint, hogy kiknek adtad oda!
Dr. Papp László:
A szivattyú megkerült már, amelyik Piskolczi képviselő úrnál volt?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Igen, már visszakerült. Ha megkérdezhetem, mennyi bérleti díjat fizettél azért a szivattyúért?
Piskolczi Géza képviselő:
Semennyit.
* Reményikné Kovács Róza könyvvizsgáló megérkezik az ülésterembe:
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszöntjük Reményikné Kovács Rózát, könyvvizsgálónkat! Épp a költségvetésünket tárgyaljuk,
szeretnél-e hozzászólni, kiegészíteni?
Reményikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
Sajnos, egyfajta fűnyíró-elv van érvényben. Mindenképp teljesíteni kellene azt az ellentmondásos
feltételt, hogy meg kell hagynunk a tervezett nagy hiányt vagy legalábbis racionalizálni kell. Nem kell
egy felturbózott hiányt tervezni, ugyanakkor a bevételt a képtelenség határáig ki kell tervezni.
A saját bevételnél a helyi adók, hátralékok beszedésével tervezünk, aminek az eredményességére
nincsenek garanciák. De ebben van egy nagyon nagy csapda is: ha nem szedjük be az adókat és
hátralékokat, akkor hiányzik a bevételből, de ha elköltjük a kiadási oldalon, akkor onnan is hiányzik.
Ha valami kétszer hiányzik, az már nagyon nagy problémát okozhat, ha nem jutunk pótforráshoz.
Addig, amíg az útmutató nem jelenik meg, nem kellene elfogadni a költségvetését. Most úgy
tervezzük, hogy feladatfinanszírozás szerint minden egyes szakfeladatot megtervezünk és utána
viszont a testület elé már nem kell terjeszteni intézményenként.
A hitelt nem az önkormányzatnál, hanem az intézményeknél tervezem. Ha leszorítjuk a hiányunkat
és nem tervezzük meg, akkor nincs mire pályázni. Ha a bevételünket reálisan tervezzük, akkor
kizárjuk magunkat a pályázatból. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ennek az útmutatónak most
jelentős súlya lesz. Ezért óva intenék a nagy hiánytervezéstől.
Úgy gondolom, hogy most azt tudnánk mondani, hogy a bevételek oldalán bizonytalanságot látunk,
nem látjuk azt sem, hogy hogyan lehet pótforráshoz jutni, ezért nem tudjuk elfogadni ezt a
költségvetést ebben az állapotában.
Másrészt, az országban átlagosan 80%-os az adózási fegyelem, az önkormányzatoknál pedig 40%
sem. Tehát, el kell érni az országos átlagot. Akkor, amikor azt tervezzük, hogy jelentős adóbehajtást
fogunk eszközölni, akkor nem csinálunk rossz dolgot, csak én abban nem hiszek, hogy az
mindenképpen sikerülni is fog. Az a pénz akkor van meg, amikor itt van a bankszámlán. Ezért
mondom ezt, hogy ebben a költségvetésben ez az új szellem indokolja, hogy ne fogadják el.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az ÁMK három tagintézményből áll. A művelődési ház külön tagintézmény 3 fővel.
Beintegrálódhatna egy vagy két szakfeladattal az iskolához?
Reményikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
A szociális feladatokat szinte mindenhol integráltan terveztük, mert az úgy általában nulla különösen, ha társulásban látják el. A művelődési ház integrálódhatna az iskolával.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Az ÁMK-nál már évek óta nagy gondunk, hogy korábbi ÁMK vezető munkáltatói döntés alapján
bérpótlékokat állapított meg. Megoldható-e az, hogy addig egyhelyben áll a dolgozó, amíg ezt az
alapbérével ki nem tölti és akkor automatikusan ez a bérpótlék beépül a bérébe.
Reményikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
Csökkenteni nem lehet, de helyben járatni, míg ez el nem fogy, lehet.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Itt nagy vita volt abból, hogy az igazgatóhelyettesek bérpótléka általában 200%, kivétel az
óvodavezető, akinek 230%. Akkor azt meg lehet oldani, hogy a dolgozó fizetése egy helyben
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toporog, míg ezt a plusz költséget - a plusz 30%-ot - le tudjuk faragni?
Reményikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
Csak így lehet.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy aki nem fogadja el ezt a napirendi pontot, az
kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2011. (II. 11.) határozata
A Képviselő-testület

döntött abban, hogy a 2011. évi költségvetésről
szóló rendeletét nem fogadja el.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: polgármester

* Reményikné Kovács Róza, Dr. Konstenszkyné Lévai Erzsébet, Urbin Péterné és Bucsku Lászlóné elhagyta az
üléstermet.
13. Napirendi pont:
A Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság elnökének tájékoztatója.
Papp Csaba képviselő:
A vagyonnyilatkozatokat mindenki időben leadta és elfogadásra javasolnám ezt a napirendi pontot.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm! Aki ezt a javslatot elfogadja, kérem kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2011. (II. 11.) határozata
A Képviselő-testület

elfogadja
a
Vagyonnyilatkozat-ellenőrző
Bizottság elnökének tájékoztatóját
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14. Napirendi pont:
A közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Gyalogné Lovas Irén polgármester::
Kiment az írásbeli előterjesztés mindenkinek, de változtatunk az időponton. Az Ügyrendi
Bizottsággal is egyeztettünk. Az új időpont augusztus 26, délután 17 óra. Azért is döntöttünk emellett
a dátum mellett, mert a Művelődési Ház nagyterme elég nagy, és akkor már fűteni nem kell.
Augusztus 26-án már el tudjuk mondani, hogy mire pályáztunk és mit valósítottunk meg ebben az
évben, hogyan alakult a költségvetésünk - akkor már lesz félévi beszámoló is. Van-e kérdés vagy
javaslat ezzel kapcsolatban?
Piskolczi Géza képviselő:
Az előző évet nem értékeli, Polgármester aszony? Múlt évben is történtek olyan dolgok, amelyek a
község lakosságát érintik.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Megemlítem majd akkor az előző év történéseit. Aki ezt a napirendi pontot elfogadja, az kérem
kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2011. (II. 11.) határozata
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26. napján (péntek) 17 órakor
közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás napirendje:
Polgármester
tájékoztatója
a
2011.
évi
költségvetésről
1.) Polgármester tájékoztatója a 2011. évi
beruházásokról, pályázatokról
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: polgármester
15. Napirendi pont:
Tájékoztató az összeférhetetlenségi szabályok változásáról.
Gulyás József jegyző:
Az összeférhetetlenségi szabályok változásáról a részletes előterjesztés kiment a Képviselőtestületnek.
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Aki ezt a napirendi pontot elfogadja, kérem kézfenntartással, jelezze!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2011. (II. 11.) határozata
A Képviselő-testület

elfogadja az összeférhetetlenségi
változásáról szóló tájékoztatót.

szabályok

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester

16. Napirendi pont:
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Közművelődési stratégiájának
elfogadása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Írásbeli előterjesztést kapott minden képviselő, igen bőséges terjedelemben. Uri Valéria készítette el,
a Nagykállói Kistérségi Társulás közművelődési referense. Ez egy 3 éves stratégia, a társulási
önkormányzatok kulturális eseményeit, rendezvényeit foglalja össze. Azt írja le, hogy a társulati tagok
hogyan léphetnek be egy-egy projektbe. Aki ezt a közművelődési stratégiát elfogadja, az kérem
kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2011. (II. 11.) határozata
A Képviselő-testület

elfogadja
a
Dél-Nyírségi
Önkormányzati
Kistérségi
Közművelődési stratégiáját

Többcélú
Társulás

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester
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17. Napirendi pont:
Döntés Nyírbogdány Község NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdonos önkormányzat névértékének
felajánlásáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Mit szól ehhez a Képviselő-testület?
Piskolczi Géza képviselő:
Érdemben nem tudunk vele foglalkozni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Aki Nyírbogdány Község NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdonos önkormányzat névértékének felajánlását
nem támogatja, kérem kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2011. (II. 11.) határozata
A Képviselő-testület

nem
fogadja
el
Nyírbogdány
Község
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdonos önkormányzat
névértékének felajánlását.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester

18. Napirendi pont:
Döntés Újfehértó NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdonos önkormányzat névértékének felajánlásáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Aki Újfehértó NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdonos önkormányzat névértékének felajánlását nem
támogatja, kérem kézfenntartással jelezze!

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2011. (II. 11.) határozata
A Képviselő-testület

nem fogadja el Újfehértó NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
tulajdonos
önkormányzat
névértékének
felajánlását.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester

19. Napirendi pont:
Polgármester beszámolója a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről és lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A december 28-át követő intézkedéseket szeretném elmondani.
- December 30-án a Munkaügyi Központba kellett a rövid és hosszútávú közcélú foglalkoztatásról
elkészült pályázatot bevinni. Tájékoztatom a Képviselő társaimat, hogy Bököny egy hosszú és három
rövidtávú pályázatot nyújthat be ez év folyamán. Ez számokban kifejezve éves szinten 185 fő
négyórás és két fő 8 órás, valamint 13 fő 6 órás foglalkoztatását jelenti. Sajnálattal állapítom meg,
hogy a kb. 250 fő bérpótló juttatásban részesülőből csak ennyit fogunk tudni foglalkoztatni, tehát
nem tudom, hogy a többi ember hogyan fogja tudni teljesíteni azt a törvényi előírást, hogy ebben az
évben 30 napot köteles dolgozni ahhoz, hogy 2012-ben bérpótló juttatásra legyen majd jogosult.
Próbáltam már a Nyírgelsei Húsfeldolgozó vezetőjével felvenni a kapcsolatot: márciusban két
műszakos munkarendben fogja beindítani a munkát, de nagy létszámú felvétel nem lesz.
- Ugyanezen a napon homokszállítás történt a Felszabadulás utcára, mivel három lakást
veszélyeztetett a belvíz. Itt a közmunkások, a Nonprofit Kft. dolgozói és az Önkéntes tűzoltók
homokzsákoltak.
- Alpolgármester úrral felköszöntöttük Virágos Sándort és nejét, valamint Lovas Jánost és nejét 50
éves házassági évfordulójuk alkalmából.
- December 31-én tovább zajlott a belvíz elleni védekezés. Az intézkedésekről minden nap jelentést
kellett tenni az interneten keresztül. Ezt én otthon elkészítettem és küldtem a
Katasztrófavédelemnek.
- 2011. január 4-én a Bentlakásos Idősek Otthonában Atkári Istvánnét köszöntöttem 90.
születésnapja alkalmából.
- Január 5-én a közcélú foglalkoztatottak névsorát állítottuk össze.
Január 6-án a Nyírségvíz Gazdálkodási Társulástól kerestek meg telefonon, hogy lehetőség nyílik 6 fő
közcélú munkást foglalkoztatni csatornatisztítás és karbantartási munkák elvégzésére. December 31ig napi 8 órában 78.000-os minimálbérért.
- Január 13-án elrendeltem a másodfokú belvízvédelmi készültséget, mert az olvadás következtében
kialakult veszélyhelyzet elhárítása indokolttá tette. A fontossági sorrendet felállítva a Kft. dolgozói az
Önkéntes Tűzoltóság tagjaival karöltve látták el a védekezési feladatokat.
Többször
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megbizonyosodtam az intézkedések fontosságáról.
- Január 15-én Balogh Sándor és családja kiköltöztetése már nem váratott magára; teljesen feljött a
talajvíz a lakásban. Lakhatatlanná vált az egész lakás, kívülről is alig lehetett megközelíteni. Taskó
Miklós képviselő úr tulajdonát képező József Attila utca 112. szám alatti házába költöztettük a
családot. Beüvegeztettük, ajtót tettünk rá, fertőtlenítő meszelést végeztünk, amit a Kft. dolgozóinak
segítségével tudtunk megoldani. Segítségül adtuk a kistraktort a berendezési tárgyak elszállítására.
- Január 16-án a Nyírségvíz Zrt. főmérnökével egyeztetve kértem a segítséget egy gép
rendelkezésünkre bocsátására. Közel két napon keresztül ásta a Béke utcán lévő árkot, melynek
eredményeképpen a néhány napos szivattyúzással a belvíz már nem veszélyeztette a Felszabadulás
utcán lévő három házat.
- Január 17-én a Vis Major igénylést jelentettük. Az igényelt összeg 4.820.000 forint. Az összeg azért
ilyen magas, mert bíztam abban, hogy a védekezési költségbe beletehetjük a meder kotrásának a
költségét is, de már megbizonyosodtam róla, hogy ez nem lehetséges. Erre Vis Major keretet nem
biztosítanak.
- Január 25-én a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól ellenőrizték a Vis Major támogatás igénylését.
Rendben találták az igénylést.
- Január 26-án az Idősek Otthonában 4 fő 90 és 90 év feletti lakót köszöntöttem.
- Január 27-én az iskola igazgató tanácsi értekezletén vettem részt jegyző Úrral.
- Január 29-én az újfehértói Zsindelyes házban az Újfehértói Rendőrőrs megalakulásának 20.
évfordulója alkalmából zászlót ajándékozott Újfehértó Önkormányzata, melynek alkalmából
meghívást kaptunk.
- Január 31-én szintén az újfehértói Zsindelyes ház volt a helyszíne a Dél-Nyírségi Közkincs
Kerekasztal találkozójának. A találkozó témája a kultúra és az egyház együttműködése a kistérségben
volt. Jelen volt Kocsis Fülöp Görög Katolikus püspök Úr, a környező települések egyházi képviselői,
a kistérségek polgármesterei. Nagy Sándor polgármester Úr Újfehértó közművelődése, jövőre
vonatkozó terveit is felvázolta további napirendi pontban.
- Február 1-jén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Építésügyi Felügyeletétől, a
Nagykállói Polgári Védelem, valamint a Megyei Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól voltak
itt ellenőrizni, szintén a Vis Major igénylést. Ők is mindent rendben találtak.
- Február 5-én a Geszterédi Iskolai Jótékonysági Bálon képviseltem Bökönyt.
- Február 8-án Viziközmű társulási ülés volt, ahol a 2011. évi költségvetést fogadtuk el. Most már le
kell egyeztetni, hogy melyik utcán valósítjuk meg a beruházást, hány társulati taggal, milyen önerővel.
Ugyanezen a napon volt a 2011. évi költségvetés egyeztetése, amelyet este 8 óráig tárgyaltunk.
Van-e kérdés vagy hozzászólás?
Piskolczi Géza képviselő:
Nagyon tartalmasnak tartottam a beszámolót, csak az a kérdésem lenne, hogy miért nem lehet ezt is
ugyanúgy írásban kiküldeni, mint a többit?
Gyalogné Lovas Irén polgármester::
Ha így kéred, akkor ezentúl ki fogom neked küldeni.
Aki elfogadja a polgármester beszámolóját, az kérem kézfenntartással jelezze!
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2011. (II. 11.) határozata
A Képviselő-testület

a Polgármester a két ülés közötti tárgyalásokról,
eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.

20. Napirendi pont:
Egyebek
-A központi ügyeletből való kiválás
Dr. Komoróczi Péter képviselő:
Két héttel ezelőtt polgármester asszony, a geszterédi polgármester úr és mi, a három háziorvos
összeültünk és azt tárgyaltuk, hogy lehetséges lenne-e megoldani a régi ügyeletei rendszer
visszaállítását. Köztünk és a polgármester között egy olyan egyezség született, hogy megpróbáljuk
elindítani ezt a folyamatot. A mostaninál lényegesebben kevesebbet kellene befizetni a központi
ügyeletbe. Polgármester Asszony már felhívta az OEP-et, akik azt mondták, hogy megoldható a
kiválás.
Gyalogné Lovas Irén polgármester::
Itt csak annyi a különbség, hogy a központi ügyeletre 20-30%-kal többet adnak, mint a helyi
ügyeletre. Úgy beszéltük meg a doktor urakkal, hogy ebből a pénzből ők ellátják, sőt még egy kicsi
marad is az önkormányzatnak. De úgy gondolom, hogy ha nem maradna semmi, még akkor is
megérné, hiszen a lakosság igényelné a bökönyi ügyeletet.
Piskolczi Géza képviselő:
Én mindenképpen jónak tartom és támogatom.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Ez nem megy rögtön, nyárnál előbb nem fog megvalósulni, hiszen először az ÁNTSZ-től engedélyt
kell kérnünk. Ha megkaptuk az engedélyt, akkor be kell fogadtatni azt az OEP-nél. Tehát, ezt nyáron
tudnánk elindítani, addigra a geszterédi doktor Úr is lesz olyan állapotban, hogy ügyelni is tud.
Gyalogné Lovas Irén polgármester::
Kérem a Képviselő-testületet, hogy kézfenntartással jelezze, ha támogatja a Központi ügyeletből való
kilépést!
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2011. (II. 11.) határozata
A Képviselő-testület

támogatja a központi ügyeletből való kilépést.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester

-Elvi hozzájárulás a ludastói út felújításához:
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Adjunk már egy elvi hozzájárulást Geszteréd Község Önkormányzata részére a ludastói utat szeretné
pályázati támogatásból szeretnék szélesíteni, felújítani. Igaz, hogy ebbe nekünk nem kell anyagi
támogatást adni, csak elvi hozzájárulást, mert mi is azon az úton közlekedünk Nyíregyháza,
Nagykálló irányába.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2011. (II. 11.) Határozata
A Képviselő-testület

támogatja a ludastói út felújítását, szélesítését.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester

Szűcsné Fekete Irén:
Lenne pár kérdésem. A Tűzoltó Egyesületnek most elég nagy összegű eszközvásárlása volt. Tettetek
arról valami intézkedést vagy a parancsnokot utasítottátok, hogy vételezze be, vegye nyilvántartásba?
Valaki tartozzon felelőséggel azokért az eszközökért. Nehogy eltűnjenek, mert tudomásom van róla,
hogy egy 160.000 forintos szivattyú nincs meg. Tudják is, hogy hol van, csak ugye nem mondja meg
senki. Mindenki tartozzon felelőséggel, mert önkormányzati pénzből lett megvásárolva.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Dalanics Péter tűzoltó parancsnoknak megmondtam, hogy minden egyes vagyontárgyért a fizetésével
fog felelni. Ő is említette azt a szivattyút, de az nem az ő idejében tűnt el, hanem az előde idejében.
Sem feljelentés nem érkezett arról, hogy ellopták, betörés nem volt, tehát annak házon belül kellett
eltűnnie.
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Szűcsné Fekete Irén:
Annak kellene felelni érte, aki átvette.
Dr. Papp László:
Ki vette át?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nagy János. Sajnálattal állapítom meg, hogy nem csak az az egy szivattyú hiányzik, hanem nagyonnagyon sok tárgyi eszköz. Például selejtezési jegyzőkönyvet akartam aláírni, de nem írtam alá, mert
előtte megtekintettem, hogy mit kellene leselejtezni, de azok a tárgyi eszközök egyszerűen nincsenek
meg. De a rendőrségi feljelentést nincs nálunk.
* Szűcsné Fekete Irén elhagyta az üléstermet.

Nyílt ülés:
Egyebek
- Bököny község területén bekövetkezett belvízveszély miatt a településen fekvő
lakóingatlanok védelme érdekében felmerült védekezési költségeinek támogatására vis
maior pályázat benyújtása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Képviselő-testületnek határozni kell a 2011. januárban bekövetkezett belvízveszély miatt a
lakóingatlanok védelme érdekében arról, hogy pályázatot nyújtunk be. Kérem a testületet, hozza meg
a határozatot a pályázat benyújtása érdekében.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2011. (II.11.) határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy Bököny község területén 2011. 01. 13án bekövetkezett belvízveszély miatt a településen fekvő
lakóingatlanok védelme érdekében felmerült védekezési
költségeinek támogatására vis maior igényt nyújt be.
A káresemény megnevezése: az előre nem látható
természeti vagy más eredetű erők által okozott veszély
miatt szükségessé váló védekezés.
A Képviselő-testület saját erejéből – egészben - a vis
maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
pályázat benyújtására.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester
- Bököny, Arany J. u. 4. szám alatt lévő Varroda varrógépeinek eladása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A TITÁN Szociális Szövetkezet kérelmet adott be, a 5 db varrógépet szeretnék megvásárolni 5.000.forint darabáron. Javasolja, hogy a régi gépek egy részét már úgy is értékesítette az Önkormányzat,
ezért ugyan ennyi áron, adja el a testület a Szövetkezet részére.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2011. (II. 11.) számú határozata
A Képviselő-testület
értékesíti a 4231, Bököny Arany J. u. 4. szám alatt lévő 5
db varrógépet 5.000.- forint – azaz ötezer forint –,
egység áron a TITÁN Szociális Szövetkezet részére.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester

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

Gulyás József
jegyző
Dr. Horváth József
Jegyzőkönyv-hitelesítő
Papp Csaba
Jegyzőkönyv-hitelesítő
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