Bököny Község Képviselő-testülete
2011. április 15-i rendes üléséről
644-5/2011.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai ( 46-72/2011., 5-8/2011. R.)

TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester beszámolója a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Az önkormányzat gazdálkodásának 2010. évi zárszámadásáról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester,
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
[Az Ötv. 92/B. § (2) bekezdése szerint a könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a Képviselő-testület elé terjesztett
zárszámadási rendelet-tervezetet abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a
jogszabályok előírásainak; továbbá a pénzügyi helyzetet elemezni, különösen az adósságot keletkeztető
kötelezettségvállalások tekintetében. Az előterjesztésről a könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül érvényes döntés
nem hozható.]
3) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 34/2009. (XII. 29.) számú rendelet
módosítása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Igazgatási Bizottság; Ügyrendi- és Településfejlesztési Bizottság
4) Bököny Non-Profit Kft. 2010. évi beszámolója. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5) Döntés az ÖNHIKI beadásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
6) A Dózsa György utcán megépülésre kerülő kerékpárút építésének megtárgyalása. /szóbeli
előterjesztés/
Előadó: Mélygépterv ügyv.
7) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ működéséről és racionalizálásáról szóló
szakértői vélemény megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Németh Ferenc szakértő
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
8) Tájékoztató a ravatalozó és temető működéséről a 2010. évben /szóbeli előterjesztés/
Előadó: Orfeusz Kft. vezetője

Véleményezi: Ügyrendi- és Településfejlesztési Bizottság
9) Tájékoztató a település bűnelkövetési és bűnmegelőzési statisztikákról.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi - és Településfejlesztési Bizottság
10) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti
díjának módosításáról, emeléséről /szóbeli előterjesztés/
Előadó: ÁMK Int.vez.
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
11) Tájékoztató a 2010. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzéséről.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
12) 2011. évi Közbeszerzési terv elfogadása.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság,
13) 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
14) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Intézményegység fűtési
rendszerének korszerűsítése. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
15) Gazdasági program elfogadása
Előadó: alpolgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
16) Egyebek

Gyalogné Lovas Irén
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 15. 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
Ács Tiborné
Dr. Papp László
Nagy Sándor
Horváth István
Éber Istvánné
Fekete Beáta
Dr. Kostenszkyné Lévai Erzsébet
Szálku Tibor
Kiss Árpád
Szolnoki Miklós
Barota György
Nagy Ferenc
Szekeres Ágnes
Balogh Sándor

jegyző
HVB elnöke
jogi képviselő
KHT ügyvezető
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Orfeusz Kft.
könyvelő
ÁMK vezető
bizottsági tag
Dalkia Energia Kft.
Dalkia Energia Kft.
tervező
oktatási szakértő
Orfeusz Kft.
bökönyi lakos

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. Taskó Miklós képviselő úr hiányzik, de hamarosan meg fog érkezni.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek
Marozsán Mihály és Papp Csaba képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Kostenszkyné Lévai Erzsébet, az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális – és Sport Bizottság új tagjának eskütétele
2) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ működéséről és racionalizálásáról szóló szakértői vélemény
megtárgyalása

3) Tájékoztató a település bűnelkövetési és bűnmegelőzési statisztikákról.
4) Az önkormányzat gazdálkodásának 2010. évi zárszámadásáról.
5) Döntés az ÖNHIKI beadásáról.
6) Tájékoztatója a ravatalozó és temető működéséről a 2010. évben
7) Gazdasági program elfogadása.
8) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjának módosításáról,
emeléséről.
9) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Intézményegység fűtési rendszerének korszerűsítése.
10) A Dózsa György utcán megépülésre kerülő kerékpárút építésének megtárgyalása.
11) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Intézményegység villámvédelmi és villanyszerelési
munkáira beadott árajánlatok megtárgyalása.
12) Bököny Non-Profit Kft. 2010. évi beszámolója.
13) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 34/2009. (XII. 29.) számú rendelet módosítása.
14) Tájékoztató a 2010. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzéséről.
15) 2011. évi Közbeszerzési terv elfogadása.
16) Polgármester beszámolója a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
17) Egyebek

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Kostenszkyné Lévai Erzsébet, az Egészségügyi-, Oktatási-,
Szociális – és Sport Bizottság új tagjának eskütétele
2) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ
működéséről és racionalizálásáról szóló szakértői vélemény
megtárgyalása
3) Tájékoztató a település bűnelkövetési és bűnmegelőzési
statisztikákról.
4) Az önkormányzat gazdálkodásának
2010. évi
zárszámadásáról.
5) Döntés az ÖNHIKI beadásáról.
6) Tájékoztatója a ravatalozó és temető működéséről a 2010.
évben
7) Gazdasági program elfogadása.
8) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és
egyéb helyiségek bérleti díjának módosításáról, emeléséről.

9) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális
Intézményegység fűtési rendszerének korszerűsítése.
10) A Dózsa György utcán megépülésre kerülő kerékpárút
építésének megtárgyalása.
11) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális
Intézményegység villámvédelmi és villanyszerelési munkáira
beadott árajánlatok megtárgyalása.
12) Bököny Non-Profit Kft. 2010. évi beszámolója.
13) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
34/2009. (XII. 29.) számú rendelet módosítása.
14) Tájékoztató a 2010. évi belső ellenőrzési megállapítások
utólagos ellenőrzéséről.
15) 2011. évi Közbeszerzési terv elfogadása.
16) Polgármester beszámolója a két ülés közötti
tárgyalásokról, eseményekről és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról.
17) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. Napirendi pont.
Kostenszkyné Lévai Erzsébet, az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális – és Sport Bizottság új
tagjának eskütétele.
Gulyás József jegyző:
Az Egészségügyi -, Oktatási-, Szociális – és Sport Bizottság egyik tagja, Ködöböcz Zoltán
lemondott bizottsági tagságáról, így az ő helyét Kostenszkyné Lévai Erzsébet, a Barota Mihály
ÁMK vezetője veszi át. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki támogatja Kostenszkyné Lévai
Erzsébet Egészségügyi -, Oktatási-, Szociális – és Sport bizottsági tagságát, az kézfenntartással
jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
Kostenszkyné Lévai Erzsébet,
az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális – és Sport Bizottság új tagjának megválasztása

A képviselő-testület
Kostenszkyné Lévai Erzsébetet választja meg az
Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális –és Sport
Bizottság új tagjának.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Felkérem Ács Tibornét, a Helyi Választó Bizottság elnökét, hogy bonyolítsa le Kostenszkyné Lévai
Erzsébet eskütételét!
Ács Tiborné HVB elnök levette Kostenszkyné Lévai Erzsébet, az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális – és Sport
Bizottság új tagjának eskütételét:
Kostenszkyné Lévai Erzsébet ÁMK vezető:
Én, Kostenszkyné Lévai Erzsébet esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek;
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt betartom és betartatom; a tudomásomra jutott titkot
megőrzöm; bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Bököny Község fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem!
* Ács Tiborné elhagyta az üléstermet.
* Taskó Miklós képviselő megérkezett az ülésterembe.

2. Napirendi pont:
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ működéséről és racionalizálásáról szóló
szakértői vélemény megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ezt a napirendi pontot már a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, megkérem a bizottságok
elnökeit, hogy tájékoztassanak bennünket a bizottságok döntéséről!
Taskó Miklós képviselő:
A tanulmányban olyan problémákról olvashattunk, amelyekkel már a korábbi gyűléseinken is
tárgyaltunk. Mi is beszélgettünk a konyha bérbeadásáról, viszont azt is tudjuk, hogy valamilyen
szinten a minőség rovására is menne. Tehát, ezt semmiféleképpen nem akarná a Pénzügyi Bizottság.
A szakértői véleményt elfogadásra és továbbtárgyalásra javasolja a Pénzügyi Bizottság.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Látjuk azt, hogy csökken a
gyereklétszám évről-évre, ami előbb-utóbb kihat a pedagógus létszámra is. Az Ügyrendi Bizottság

szintén úgy gondolja, hogy nem lenne célszerű kiadni a konyhát. Felvetődött az is, hogy idővel – ha
pályázatot nyernénk a bővítésre, összevonhatnánk a két konyhát: az Idősek Otthonának konyháját és
az ÁMK konyháját. Persze ezt is meg kellene majd vizsgálni, kiszámolni, hogy egyáltalán megérné-e.
A bizottság úgy döntött, hogy elfogadásra javasolja a szakértői véleményt.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Megkérném Német Ferenc szakértő urat, hogy ezt a szakvéleményt egészítse ki, vagy ha valamilyen
más megállapítást szeretne mondani, azt szeretnénk meghallgatni.
Németh Ferenc közoktatási, gazdálkodási szakértő:
Úgy gondolom, hogy olyan fajsúlyú kérdésről van szó, ami Önöknek is nagyon fontos. Egyre több
önkormányzat forráshiányos költségvetést kénytelen elfogadni és pályázatokban bízik, egyre több
önkormányzat kényszerül arra, hogy valamilyen módon társuljon. Bököny a 26. település szeptember
óta, ahova ellátogattam; a probléma azonos, de a mértéke szerencsére azért más. Egy sajátos
tendencia figyelhető meg: csökken a gyermeklétszám, és minden önkormányzat azon van, hogy a
saját iskoláját, óvodáját saját hatáskörben tartsa meg.
Írásban megkapták a szakértői véleményemet. Szerencsés helyzetben vannak, mert az óvodánál 120
gyerek van beírva a férőhelyekre és annak ellenére, hogy jelentős a 3 és 2 H-s romatanulók aránya, a
napi átlagos óvodai igénybevétel 65,8%-os. Más a helyzet az iskolánál, ahol 17 osztály működik 395
tanulóval. Egy sajátos helyzet figyelhető meg az iskolánál: a heti időkeret, azaz adott
tanulócsoportnak adott héten hány tanórán kell részt venni. Azt állapítottam meg, hogy 594 óra heti
időkeretből 77 óra nincs megtartva. Én értem a fenntartó és az iskola törekvését arra, hogy
takarékoskodni próbál, kevés legyen a túlóra, de ez bizonyos tekintetben a gyerekek hátrányára válik,
nem segíti a továbbtanulásukat.
Az intézményben kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatást vezettek be, a
művészetoktatást pedig „bérbe” adta: néptánc és festészet tanszakokon a Vásárhelyi László Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény szervezésében folyik. Ami engem igazán meglepett és nem is
találkoztam ilyen esettel, az az, hogy ezek a tanórán kívüli tevékenységnek minősülő néptánc és egyéb
más foglalkozások tanórai idő alatt vannak megtartva. Véleményem szerint, mindenképpen zavaró,
hogy tegyük fel, az óvoda egyik termében táncolnak és hangoskodnak, míg a másik teremben éppen
fektetés van.
Ha 2011/2012-es tanévet nézem, az óvodától azt az információt kaptam, hogy 41 iskolaérett
gyerek van, amiből 8 fő más településen fog tanulni, 15 gyereket küldenek iskola érettségi vizsgálatra.
Így, nem tudható, hogy ezek körül a gyerekek közül hányan mennek iskolába és hányan maradnak
vissza. Ha ezt veszem figyelembe, akkor 32 gyerek körül lenne az 1. osztály; de ez lehet 32, 36 és akár
25 fő is. Ezért is javasoltam, hogy 2 első osztály indítása esetén 1 napközis csoport és 1 pedagógus
álláshely zárolása indokolt. A heti időkeret így 604 óra lesz szeptember 1-től. 1 első osztály indítása
esetén további 1 tanulócsoport és 1 pedagógus álláshely zárolása indokolt. A heti időkeret így 581 óra
lesz szeptember 1-től. Ez a költséghatékonyabb megoldás éves szinten a „b” változat esetén mintegy
8,4 mFt megtakarítást eredményezhet. További csökkenésre majd a 2012/2013-as tanévben kell
számolni, mert akkor már három 8. osztály megy ki és valószínűsíthető, hogy nem lesz három 1.
osztály.
A konyha vállalkozásba adását többen is felvetették. A gyermekétkeztetés nem közoktatási feladat.
Számításaim szerint egy 60%-os rezsikulccsal való vállalkozásba adás mellett a konyhán 7,1 mFt.
megtakarítható lenne. Ezt Önöknek kell eldönteni, de én nem vagyok abban biztos, hogy a minőség
rovására menne, mivel HACCP rendszer van. A HACCP rendszer pontosan megmondja, hogy egy
gyereknek, életkornak megfelelően milyen változatos és mennyiségű ételre van szüksége.

Érdekes a költségvetési szerkezeti összetétel is, a kiadások teljesítése hogyan viszonyul az állami
normatív támogatáshoz. A számszaki rész elemzése mutatja, hogy 2010-ben a kiadások teljesítéséhez
az állami normatív támogatás az ÁMK-nál 53,5%-ban nyújtott fedezetet. Ezért a fenntartónak egyéb
forrásokból igen jelentős támogatás kiegészítést kellett nyújtania az éves működéshez. Az összes
állami normatív támogatás még a személyi juttatások és azok közterheit sem fedezi, annak mindössze
82,2%-át biztosítják. Ha lehet, akkor abba az irányba kellene mozdulni, hogy az állami költségvetés
által garantált többletbevételt hogyan lehetne igénybe venni. Bökönyben meg van minden feltétel
ahhoz, hogy társuljon más településsel.
Végül pedig, visszatérve a két konyhára, amit Papp Csaba képviselő úr említett: mindenképp érdemes
lenne összevonni, mert két konyhát üzemeltetni egy községben teljesen felesleges.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm ezt a tartalmas és részletes kiegészítést! Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Piskolczi Géza képviselő:
Németh úr említette a HACCP rendszert. A HACCP rendszer az egészségügyi részét és a
tisztítószerek minőségét biztosítja a konyhának, a főzéshez semmi köze. A másik pedig az, hogy
említette, hogy két konyhát üzemeltetünk, érdemes lenne összevonni őket. Az idősotthoni étkeztetés
és a fiatal tanulók étkeztetése minőségi és kalória szinten is különbözik.
Német Ferenc közoktatási, gazdálkodási szakértő:
Nos, akkor a HACCP. Azt mondta, hogy nincs köze a főzéshez. Javasolom, hogy szíveskedjen a
HACCP-t teljes mélységében elolvasni és tanulmányozni, mivel az egyik része pont arról szól, hogy
adott életkornak megfelelően (3-6 éves, 8-12 éves, egészen a 89 éves korig) milyen
kalóriamennyiséget, milyen szénhidrátot, milyen kenyeret, milyen húst, stb. kell bevinni a szervezetbe.
Pontosan ki van számolva, méghozzá grammra, hogy mennyit kell megkapni egy 3 éves gyereknek és
mennyit egy 6 éves gyereknek. Csak hogy tudja, én a HACCP-ben is szakértő vagyok.
Ha Ön olvasta a HACCP-t, akkor bizonyára találkozott azzal a kifejezéssel, hogy „a’la carte”, amely
azt jelenti, hogy a konyhán meg lehet főzni a tejbegrízt a 3 és 6 éves óvodásnak és meg lehet főzni a
gulyáslevest a 67 éves embernek is. Ez csak technikai felszerelés, szakértelem és személyzet kérdése.
Papp Csaba képviselő:
Azért gondolkodtunk ezen a konyhaösszevonáson, mert hosszútávon két lehetőségünk lesz: kiadjuk
vállalkozásba, vagy összevonjuk a két konyhát. Szerintem, 1-2 év meg fogja választani ezt a dolgot.
Visszatérve az iskolára, azt szerettem volna megkérdezni, hogy mi az oka annak, hogy ez a 8 gyerek
elmegy? Az iskola a falu jövője, ezért is fontos tudni, mi az oka.
Kostenszkyné Lévai Erzsébet ÁMK vezető:
Múlt héten volt óvodagyűlés, ahol 38 szülő jelent meg és a 38 gyereket 2 osztályba soroltuk be. Ott
szó nem volt róla, hogy elvisznek 8 gyereket.
* Dr. Papp László megérkezett az ülésterembe.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Azt írta, hogy ha két 1. osztály indul, akkor egy napközis csoport, illetve egy pedagógusállás zárolásra
kerülhet. Ha egy első osztály indul, akkor kettő. Ezt szakmailag hogy látja megvalósíthatónak? 5
napközis csoportunk van, ebből két 1. osztály, egy 2., egy 3. és egy 4. osztály. Úgy gondolja, ha két 1.
osztály indulna, akkor a kettőnek egy napközis osztálya lenne egy pedagógussal. Ez még meg is

oldható, de ha egy 1. osztály lesz, akkor melyik osztálynál szüntetnénk meg a napközit? Úgy
gondolom, hogy az 1. osztály napközijét önállóan meg kell hagyni, mert az nem csapható magasabb
évfolyamhoz, mert akit most tanítunk írni, olvasni és számolni, arra nagyobb figyelmet kell szentelni.
Hogy látná ezt megvalósíthatónak?
Német Ferenc közoktatási, gazdálkodási szakértő:
Igaza van, hiszen a napköziben nagyon komoly foglalkozások vannak, adott esetben a felzárkóztatás
nagyon nagy jelentőséggel bír, de ez nem egy egész napos oktatási forma. Délután kihasználva az
önkormányzatnak azt a 120%-os szabálylehetőségét - amit kimond az oktatási törvény 3-as
melléklete, hogy egy csoportban a maximális létszám a 120-a lehet, én úgy számoltam, hogy a 26-nak
a 120%-a 32. Annak a 32 gyereknek pedig elég egy napközis csoport. Ez az iskola belső ügye, hogy
hogyan szervezi meg, de szerintem, az iskola 4 napközis csoporttal az alsós osztályokban el tudja érni
azt, hogy a napközis foglalkozásokat szülői igényeknek megfelelően biztosítsa.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs több kérdés, akkor kérem, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a Barota Mihály Általános
Művelődési Központ működéséről és racionalizálásáról szóló szakértői vélemény!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ működéséről és racionalizálásáról szóló
szakértői vélemény megtárgyalása.
A Képviselő-testület
a Barota Mihály Általános Művelődési Központ működéséről és
racionalizálásáról szóló szakértői véleményt megtárgyalta és a
szakvéleményben szereplő változásokat a 2011/2012-es tanév
kezdetéig elvégzi.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: ÁMK Int. Vez.

3. Napirendi pont:
Tájékoztató a település bűnelkövetési és bűnmegelőzési statisztikájáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Következő napirendi pontunk a település bűnelkövetési és bűnmegelőzési statisztikája, jelen van
Nagy Viktor őrs parancsok úr is. Az Ügyrendi Bizottság már tárgyalta ezt a napirendi pontot, így
átadom a szót a bizottság elnökének.

* Reményikné Kovács Róza megérkezett az ülésterembe.
Papp Csaba képviselő:
A bizottság tárgyalta és örömmel láttuk, hogy javul a statisztika és rendőri jelenlét is egyre gyakoribb
a községben. Tavaly 300 eFt. támogatást adtunk, idén csak 200 eFt-ot, de lehetőségeinkhez képest
mindenképp támogatni szerettük volna a rendőrség munkáját. A napirendi pontot elfogadásra
javasolja az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság.
Nagy Viktor őrsparancsnok:
Ahogy a beszámolóban is olvashatták, a településen két bűncselekmény kategória fordul elő: személy
és vagyon elleni bűncselekmény. Tavaly 58 lopás volt Bökönyben, aminek a 40%-a múlt év januárban
és februárban történt. A következő hónapokban jelentősen csökkent a lopások száma, márciustól
kezdve szinte napi rendszerességgel a faluban vagyunk. A Közbiztonsági-háló Akció keretében
tudtuk finanszírozni, hogy a rendőrök itt legyenek.
Biztosan hallotta azt a Képviselő-testület, hogy Tégláson és Hajdúhadházon járőröznek a polgárőrök,
ezért a bevetési szolgálatot, ami nálunk plusz megerősítés volt, elvették tőlünk és átadták
Újfehértónak. A vagyon elleni bűncselekmények felderítésében nagyon nagy segítségünkre van a helyi
polgárőrség.
A személy ellen bűncselekményekről is mondanék pár szót: itt szoktam azt mondani, hogy
Bökönyben ütik egymást a szomszédok, a családon belül és kívül, a boltban, a kocsmában; bárhol,
ahol csak lehetőség van: nők, férfiak, gyerekek. Erkölcsileg kellene fejlődni az embereknek, hogy a
problémákat és feszültséget nem így kell kezelni.
A tavalyi év során egy rendkívüli eseménynél, a vihar során is jelen voltunk Bökönyben és próbáltunk
segíteni.
A jövőben valószínűleg emelni fogják az őrsünk létszámát, és azon leszek, hogy Bökönyben
kialakítsunk egy kis csapatot.
A tavalyi és az idei támogatásukat is köszönjük! Igyekszünk ezután is minél többet jelen lenni
Bökönyben.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a beszámolót! Aki elfogadja a település bűnelkövetési és bűnmegelőzési statisztikájáról
szóló tájékoztatót, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
Tájékoztató a település bűnelkövetési és bűnmegelőzési statisztikákról.
A Képviselő-testület
elfogadta a település bűnelkövetési
statisztikájáról szóló tájékoztatót.

és

bűnmegelőzési

4. Napirendi pont:
Az önkormányzat gazdálkodásának 2010. évi zárszámadásáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ezt a napirendi pontot is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, az írásbeli előterjesztés pedig mindenkinek
kiment. Megkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztasson bennünket!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a napirendi pontot.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Könyvvizsgálónk, Reményikné Kovács Róza szeretné-e kiegészíteni vagy hozzászólni?
Reményikné Kovács Róza könyvvizsgáló:
A befektetett eszközeiknek az értéke a tavalyi beruházások miatti értékcsökkenés elszámolás miatt
szinten maradt, alig van különbség. A komplex tevékenységek között lényegesebb csökkenést látnak.
Ez azért van, mert a pénzeszközeik alacsonyabb összegűek, mint a tavalyiak voltak, 33 mFt-ról 18
mFt csökkent.
A tartalékok 13 mFt-ról 20 mFt-ra növekedtek; ez azt jelenti, hogy gazdálkodás folyik az
önkormányzatnál és egyelőre az Önök településmérete képes normális önkormányzati működésre.
Szeretném bejelenteni, hogy a hosszú lejáratú kötelezettségeknél azért nem látnak számot, mert a
tárgyéves törlesztő részlet 2011-ben van. Ha visszafizetik ezt a hitelt és nem vesznek fel másikat,
akkor a könyvvizsgálói kötelezettség az önkormányzatnál megszűnik.
A pénzmaradvány kimutatásnál már mondtam, hogy a pénzmaradvány esetén a tárgyévi helyesbített
pénzmaradványt kell megállapítani, ami 20.791 eFt. A korrekciókkal módosítás után 18.674 eFt. A
testületi anyagban benne van a pénzmaradvány felosztása is. A zárszámadás elfogadásakor tudnak
végleges döntést hozni a pénzmaradvány felosztásról. A pénzforgalmi jelentésről pedig csak annyit
szeretnék mondani, hogy jelentős a feladatelmaradás – 2010-ben nem volt.
A fejlesztések terén voltak módosulások és kisebb feladatelmaradások, de ezeket nem tartom
jelentősnek. Tehát, a tavalyi gazdálkodásukról azt tudjuk elmondani, hogy egy év után
kiegyensúlyozott maradt a gazdálkodás és semmilyen hitelcsapdába nem kerültek. Ha ez a
gazdálkodás az elfogadott költségvetés szerint végig vihető, akkor én úgy gondolom, hogy a
gazdálkodás biztonsága adott.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Aki elfogadja ezt a napirendi pontot, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2011. (IV.15.) önkormányzati
rendelete
Az önkormányzat gazdálkodásának 2010. évi zárszámadásáról.

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési
zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a.) Polgármesteri Hivatal
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
b.) Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó intézmények külön-külön címet
alkotnak.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A létszám keretet a 2. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése
2. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
594.158 E Ft Költségvetési bevétellel
584.921 E Ft Költségvetési kiadással
18.674 E Ft Költségvetési pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül -7.310 E Ft (függő, átfutó,
kiegyenlítő bevételekkel, pénzforgalom nélküli bevételekkel) fogadja el.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül 3.040 E Ft (hosszú lejáratú
hiteltörlesztéssel: 1.800 E ft, és függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal: 1.240 E Ft) fogadja el.
(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 3.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4.
melléklet szerint fogadja el.
(6) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 5. mellékletben
foglaltak szerint fogadja el.
3. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következők szerint
fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 8. melléklet szerint.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti
alakulását a 9. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 10.
melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök
szerinti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. melléklet szerint.
(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 14. melléklet szerint.
(9) Az önkormányzat működési és fejlesztési bevételinek alakulását kiemelt előirányzatonként
valamint szakfeladatonként 15., 16. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak alakulását kiemelt előirányzatonként
valamint szakfeladatonként 17., 18. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá..
(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített
vállalkozási maradvány kimutatást a 19.,20., 21., 22. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 23.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(14) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 24. mellékletben foglaltak
szerint 901.516 E Ft-ban állapítja meg.
(15) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 25. melléklet szerint
állapítja meg.
(16) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 26. mellékletben szereplő adatok
alapján hagyja jóvá.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési
kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2010. évi
előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról
a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet
kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
* Reményikné Kovács Róza elhagyta az üléstermet.

5. Napirendi pont:
Döntés az ÖNHIKI beadásáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Következő napirendi pontunk az ÖNHIKI beadásáról való döntés. A Pénzügyi Bizottság szintén
tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság támogatja az ÖNHIKI pályázat beadását.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ahhoz, hogy beadhassuk, hoznunk kell egy határozatot. Aki támogatja az ÖNHIKI pályázat
benyújtását, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.
1. Bököny Község képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló
2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú
melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására.
2. Bököny Község képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot
teszi:
I.

a)

a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.

II.

a)

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 16.000
ezer forint összegű bevételt tervez.

III.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét 29.855 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv.
88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

V.

b)

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.

c)

Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló
elfogadta.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A 2010. költségvetéshez lenne még egy pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló határozat, amelyet
Fekete Beáta pénzügyi ügyintéző elkészített. Kérem a testületet tanulmányozza át, és fogadja el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
a Pénzmaradvány elfogadásáról
A képviselő-testület
Az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány felhasználására az
alábbi határozatot hozta:
1. Bököny Község
tartalma:

Önkormányzatának

pénzmaradvány

A. Záró pénzkészlet
18.141 eFt
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege
0
C. Egyéb aktív, passzív pü. Elszámolások össz.
2650 eFt
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
0
E. Vállalkozási tevékenységek pénzforgalmi vállalkozási m.
0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:
20.791 eFt
G. Finanszírozásból származó korrekciók
2.117 eFt
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások
0
I. Költségvetési pénzmaradvány
18.674 eFt
J. Módosított pénzmaradvány:
18.674 eFt
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
18.674 eFt
- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzm.:
10.954 eFt
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzm: 7.720 eFt
2. Az 1. pontban szereplő pénzmaradvány felosztását az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
10.954 eFt.
Kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok: 1.820 eFt
Ebből: - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám.
676 eFt
- Új Tudás-Műveltség pr. Keretében a ped. anyagi ösztönzése 1.144 eFt
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
4.916 eFt
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek
2.912 eFt
Vevő túlfizetés miatti kötelezettségek
596 eFt

Újfehértó-Bököny Víziközmű Társ. Működési hzj.

710 eFt

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 7.720 eFt
Újfehértó-Bököny Víziközmű Társ. Fejlesztési projekt önerő:
7.720 eFt

3. jelen határozat kihirdetését követő nap lép hatályba.
* Fekete Beáta elhagyta az üléstermet.

6. Napirendi pont:
Tájékoztató a ravatalozó és temető működéséről a 2010. évben.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszöntöm az Orfeusz Kft. ügyvezetőjét, Szekeres Ágnest és az édesanyját, Éber Istvánnét! Ezt a
napirendi pontot korábban már tárgyalta az Ügyrendi Bizottság, kérem a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság döntéséről!
Papp Csaba képviselő:
Látjuk azt, hogy a kiadás-bevétel nem akar találkozni. Plusz bevételre lenne szükség ahhoz, hogy
nullás legyen. A bizottság azt javasolja a testület felé, hogy 50%-kal meg kellene emelni a sírhelyeket
ahhoz, hogy 0 legyen a fenntartási költség. A szemétszállítás majdnem 300 eFt, ami évről-évre egyre
több. Hogy is van most a sírhelydíj?
Gulyás József jegyző:
Az egyszemélyes sírhely 10 eFt., a kétszemélyes 20 eFt. és a gyermek sírhely 1 eFt.
A temetőről szóló rendelet 40. szakasza kimondja, hogy az egyes díjfajtákon belül a temetőben
vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díj mértéke az
adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%át nem haladhatja meg, ami jelen esetben 600 Ft. Tehát, ennél több nem lehet.
Szekeres Ágnes Orfeusz Kft.:
Meg kell oldani a temetői hulladék elszállíttatásának, megsemmisíttetésének fedezetét. Ennek 2010
évi nettó költsége 239 eFt volt, amely a június 1-december 31-ig időszakot fogta át. A számított, éves
várható összeg 410 eFt nettó költség lesz 2011 évben. A településen 38 temetés volt, egy temetésre
jutó költség 10.800.- Ft + ÁFA. Tehát, ennyi kellene ahhoz, hogy nullára kijöjjön az üzemeltetés.
Aránytalanul kevés a sírköves vállalkozók által fizetett temető fenntartási hozzájárulás is, melynek
díjtétele 600.- Ft/sírhely, sok évvel ez előtti díjmegállapítás.
A temető fenntartási hozzájárulási díj, amelyet a jegyző úr is említett, most van a parlament előtt
törvénymódosítás miatt, pontosan azért, mert nagyon sok településen még nincs is ilyen.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság ülésén beszéltük, hogy sírhely megváltási díj nincs, 0-ról indul és 25 évente
újra kell váltani a sírokat. Így ebből nincs bevétel. Városon ugye úgy van, hogy 25 évente újraváltják a
sírokat, és ennek van egy díja.

Szekeres Ágnes Orfeusz Kft.:
Bárki, akinek lejár, újraválthatja, de mi nem szólítunk fel senkit.
Papp Csaba képviselő:
Ebből lenne bevétel és ezt akár a temetőre is lehetne fordítani. Nagy bevétel lehetne belőle, mert
biztosan sokan megváltanák. Mérlegelnünk kell lassan, hogy emeljük-e a sírhelydíjat és akinek halottja
van, ő fogja megfizetni a fenntartást vagy elkezdjük a megváltási dolgot és a sírhely díját nem kell
emelni.
Éber Istvánné Orfeusz Kft.:
Viszont ha tömeges sírhelyváltás lenne, az csak egyszeri alkalom lenne és ugye a szemetet
folyamatosan, évről-évre el kell szállítani. Talán érdemes lenne megállapítani egy temetés kapcsán
hulladékszállítási díjat.
Papp Csaba képviselő:
Itt most két lehetőség van: vagy az emberekkel vagy az Önkormányzattal fizettetik meg.
Piskolczi Géza képviselő:
Az Orfeusz 2-3 tételnél is 50-60%-os áremelést akar végrehajtani, pedig nem is régóta üzemeltetik a
temetőt. Ha nem megy, akkor vissza kell adni. Ha ráfizetéses, akkor nem csinálom tovább és
visszaadom az Önkormányzatnak. 2 évvel ezelőtt is tudták, hogy mennyi szemét van a temetőben,
úgy kellett volna akkor tárgyalni, hogy ezek beleférjenek. Jól tudjátok, hogy egy bökönyi temetésen
lehet 100 koszorú, de lehet csak 5 is. Ezt egységesen kezelni nem lehet. Előre nem lehet tudni, hogy
mennyi szemét marad hátra.
Horváth József alpolgármester:
Egy ilyen kis településen ilyen kis temetés szám mellett a 25 éves sírhelymegváltás sem oldana meg
mindent. Az a kötelezettség ránk hárul, hogy amennyiben ebből a szolgáltatónak vesztesége van, azt
nekünk kellene kifizetni; nem a halott családjának, hanem az Önkormányzatnak. Az, hogy egy
temetés költsége 10-15 eFt-tal esetleg megugrik, sokkal kisebb ahhoz viszonyítva, mint amennyit
egyébként ráfordít bárki is egy temetésre. 150-200 eFt. körül van most egy koporsó, kellékekkel
együtt egy komplett temetés majdnem 300 eFt. Abban egy 10-15 eFt-os díjtétel százalékos arányban
sokkal kevesebb, mint amennyi az Önkormányzatot terhelné abban az esetben, ha éves szinten ezt
nekünk meg kellene finanszíroznunk utólagosan. Nem tudom, hogy ezzel az Orfeusz Kft. és a
képviselő-testület egyetért-e.
Éber Istvánné Orfeusz Kft.:
Mindenki tudja, hogy régebben elégették a szemetet; annak nem volt költsége. Viszont, azért a
szolgáltatásért, amit a szemétszállítók végeznek, fizetni kell. Ma Magyarországon nem lehet szemetet
égetni. Ha ránézünk a díjtételekre, akkor azt láthatjuk, hogy 2008-as díjtételekkel dolgozunk. Nem is
mondtuk, hogy mindent emelni szeretnénk, csak annyit, hogy a szemétszállítás fedezetét kellene
megteremteni.
A sírhely árakra visszatérve, a környező településeken nem több, mint az Önök településén.
Dr. Komoróczy Péter alpolgármester:
Városon egyre elterjedtebb, hogy felszólítják a résztvevőket, hogy egy szál virágot vigyenek; így nincs
annyi szemét sem.

Éber Istvánné Orfeusz Kft.:
Sajnos a magyar ember nem ilyen.
Van itt egy olyan, hogy sírbolt díj. Nincs ilyen Bökönyben, de benne van az árjegyzékben. Fel lehetne
sorolni, hogy 2 személyre, 4 személyre, 6 személyre, stb. mennyi. Így folyamatosan emelkedne és ki
lehetne számolni egy számtani átlagot, hogy kijöhessen egy olyan összeg.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Mivel nálunk nincs sírbolt és urnasírhely, így kicsit megemelhetnénk. Így nem járnának rosszul az
emberek, mivel nem érinti őket. Egy elhunyt esetén 40 eFt., két elhunyt esetén 80 eFt., három
személy esetén 120 eFt. lenne. Az urnafülke esetében egyszemélyes temetési hely 40 eFt.,
kétszemélyes pedig 80 eFt. Ezt összeadtuk és egy képlet alapján kiszámolva 2694 Ft. jön ki. Tehát,
2694 Ft lenne a sírköves vállalkozók által fizetett temető fenntartási hozzájárulás. Az a lényeg, hogy
nem változna semmi a koporsós temetés esetén, ha az urnasírhelynél és a sírboltnál emelnénk.
Papp Csaba képviselő:
Azt beszéltük Dr. Horváth József képviselő úrral, hogy be kellene vezetni 5 eFt. szemétdíjat, mert ha
kb. 40 temetés van egy évben, az 200 eFt. bevétel lenne. A másik pedig az, hogy 3 éve 2,5 eFt a
hűtési díj, pedig az energia ára nőtt 3 alatt. Szerintem, 3 eFt-ra mindenképp meg kellene emelni.
Piskolczi Géza képviselő:
A ravatalozó díját is lehetne emelni 8 eFt-ra.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Tehát, 5 eFt. lenne a szemétdíj temetésenként, a hűtés 3 eFt. és a ravatalozó használat 8 eFt.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs több hozzászólás, akkor kérem, aki elfogadja a 2010. évi ravatalozó és temető működéséről
szóló tájékoztatót, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
a ravatalozó és a temető működéséről szóló 2010. évi tájékoztató
A Képviselő-testület
elfogadja a 2010. évi ravatalozó és temető működéséről szóló
tájékoztatót.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ehhez a helyi rendeletünket is módosítani kell a következők szerint: a hűtési díj 2,5 eFt-ról 3 eFt-ra, a
ravatalozó használati díj 6,5 eFt/alkalomról 8,5 eFt/alkalomra változik, valamit szemétszállítási díjat
vetettünk ki, amely 5 eFt/temetés.
A sírbolt és az urnafülke/urnasírhely esetében is módosítás történik: egy elhunyt esetén 40 eFt., két
elhunyt esetén 80 eFt., három személy esetén 120 eFt. lenne a sírbolt ára. Az urnafülke és urnasírhely
esetében egyszemélyes temetési hely 40 eFt., kétszemélyes pedig 80 eFt. E módosítások által 2694 Ft
a sírköves vállalkozók által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás.
Aki elfogadja a rendelet módosítását, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2011. (IV.15.) számú
rendelete
a temetőről és temetkezésről 9/2010.( VIII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezések rendjéről
szóló 1999. évi XLIII. tv. 40.§, 41. § (3) és a 42.§ bekezdésében, a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm.
rendeletben, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal
kapcsolatos rendelkezései végrehajtásában kapott felhatalmazásai alapján - a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
1. §
A temetőről és temetkezésről 9/2010.(VIII.16.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
helyére a következő lép:
„1. számú melléklet
Temetőüzemeltetési díjak
(a díjak az Áfá-t nem tartalmazzák)
Sírhelydíjak (25 évre)
1 személyes
2 személyes
Gyermek (12 éves kor alatt)

10.000 Ft
20.000 Ft
1.000 Ft

Sírbolt (60 évre)
1 személyes

20.000 Ft

2 személyes
4 személyes
6 személyes
8 személyes
10 személyes

40.000 Ft.
80.000 Ft.
120.000 Ft
160.000 Ft
200.000 Ft

Urnafülke és urnasírhely (10 évre)
1 személyes
2 személyes
4 személyes
6 személyes
8 személyes
10 személyes

10.000 Ft
20.000 Ft.
40.000 Ft.
60.000 Ft
80.000 Ft
100.000 Ft

Halott hűtési díj
Ravatalozó használati díj
Temetés utáni hulladék elszállítási díj

3.000 Ft/nap
8.000 Ft/alkalom
5.000 Ft/temetés

Temetőfenntartás hozzájárulás

3.200 Ft/sírhely

Sírásás-hantolás
Temetőn belüli szállítás

16.000 Ft
3.040 Ft
2.§

Ez a rendelet 2011. május 01.napján lép hatályban.
Éber Istvánné Orfeusz Kft.:
Még egy fontos kérésem lenne. Elmondták a lakosok, hogy úgy voltak telepítve a nyárfák, hogy
lehessen egy út a ravatalozótól a temetőig a kerítésen belül, hogy ne kelljen a halottas kocsinak
kimenni a közútra.
Piskolczi Géza képviselő:
Az meg van hagyva, egy sor hiányzik is.
Éber Istvánné Orfeusz Kft.:
A gyászolók is elmondják, hogy nagyon jó lenne, ha idővel ott út lenne.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A legyártott térkövekből nem lehetne esetleg megcsinálni?
Piskolczi Géza képviselő:
Oda egy könnyű betonút is megtenné.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ezt szem előtt tartjuk és mindenképp megpróbáljuk megoldani. Köszönjük a részvételt és a
tájékoztatást!
* Éber Istvánné és Szekeres Ágnes elhagyta az üléstermet.
* Szolnoki Miklós és Kiss Árpád megérkezett az ülésterembe.

7. Napirendi pont:
Gazdasági program elfogadása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Következő napirendi pontunk a gazdasági program elfogadása, amelyet a Pénzügyi Bizottság és az
Ügyrendi Bizottság is tárgyalt, átadom a szót az elnök uraknak.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja, és dicséretben részesíti a készítőjét, Dr. Horváth József
alpolgármester urat a tartalmas munkáért.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, csak egy kisebb módosítás volt, mégpedig az, hogy a temetőnek
nem a működtetője vagyunk, hanem a fenntartója, illetve „A terület a régi temető, mely területet a korábban
birtokló, ma már felekezeti temető fenntartását nem kívánó, egyházaktól vásároltuk.” mondat a köztemetős
részből kimarad. Ezzel a módosítással javasoljuk elfogadásra.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs kérdés vagy hozzászólás, akkor aki elfogadja a gazdasági programot, az kézfenntartással
jelezze!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
A Gazdasági program elfogadása.
A Képviselő-testület
elfogadja a Gazdasági programot.
* Dr. Horváth József és Dr. Komoróczy Péter elhagyta az üléstermet.

8. Napirendi pont:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjának
módosításáról, emeléséről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, így átadom a szót a
bizottságok elnökeinek.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az ebédlő díjait és a következőképpen foglalt állást: 1-5 órás
rendezvény 15 eFt., egy egész estés rendezvény 20 eFt., egy esküvő pedig 50 eFt.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság hasonlóképpen döntött, annyi módosítással, hogy mivel egy esküvő van erre
az évre, Kostenszkyné Erzsike felírja majd az óraállásokat és megnézi, hogy pontosan milyen
rezsiköltséget foglal magában. Ha ez nem fogja fedni a rezsiköltséget, akkor a jövőben változtatni
fogunk a díjakon. A szakácsasszonyok, mint alkalmi munkavállalók bejelentéséről az adott
rendezvény szervezőjének kell gondoskodni, valamint a közterhet is fizeti a megállapított létszám
után.
Piskolczi Géza képviselő:
2000-ben 60 eFt. volt a bérleti díj, amit a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság is jónak találta ezt. Azóta
az energiaárak duplájára emelkedtek. Áron alul adjátok ki, ezt a Versenyhivatal nem fogja jó szemmel
nézni; ezt nem fogom annyiban hagyni.
Egy halotti tor tized annyi munkával jár, mint egy esküvő; 2-3 óra munka az egész. Ezzel szemben
egy esküvő 30 óra munkával jár és csak 50 eFt-ot kértek érte. Mi éri meg ezen nekünk?
Dr. Papp László jogi képviselő:
Egy lakodalomnak is meg vannak a nagyobb mozzanatai, amikor az ebédet főzik, akkor nyilván
nagyobb munka van, az étkezések között viszont üresjárat van. Attól, hogy egy rendezvény 3 óráig
tart, a másik meg 15 óráig, még ne emeld egyenes arányosan a költségeket, mert vannak olyan órák,
amikor a násznép csak áll és táncol.
Piskolczi Géza képviselő:
Egy lakodalomban 150 főre négyszer kell kaját készíteni.
Dr. Papp László jogi képviselő:
Ha egy ebédet megfőzök 1 óra alatt, nem azt jelenti, hogy ha 15 órán át tart a lakodalom, akkor 15
órán keresztül folyamatosan főzök.
Papp Csaba képviselő:
Annak idején döntöttünk arról, hogy 50 eFt. legyen a bérleti díj.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ez lesz az egyetlen alkalom nyáron, hadd lássunk már egy példát, nézzük meg, hogy mennyi vizet,
áramot fogyasztanak el. Ha az derülne ki, hogy ez nem éri meg, akkor a testület dönteni fog az
emelésről. Ne vitatkozzunk ezen, mert az ebédlő mindig is a közösségi rendezvények színtere volt.

Piskolczi Géza képviselő:
Hadd kérdezzem már meg, hogy a szilveszteri bulira mennyi volt befizetve!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nem volt befizetve, mert úgy gondolom, hogy a falu lakossága hadd élvezze már magát jól
szilveszterkor. Az, hogy nálad nem rendeződött meg a szilveszteri buli, arról nem tehetek. Te mindig
személyeskedsz! Az elmúlt 8 évben egyetlen egy lakodalom volt az étteremben. Miért?
Taskó Miklós képviselő:
Meggyőződésem, hogy a falunak akkor is oda kell adni, ha az Önkormányzatnak nem lesz rajta
haszna.
Kostenszkyné Lévai Erzsébet Barota Mihály ÁMK:
Én tényleg megígértem, hogy felírom az óraállásokat, ez a mostani lesz az egyetlen rendezvény. Ha a
falu lakossága látja, hogy itt rendeznek lakodalmat, talán jó reklám lesz arra, hogy esetleg több
rendezvényt tartsanak itt.
Piskolczi Géza képviselő:
Ha most kiadjuk 50 eFt-ért, a jövő héten jön a másik, akkor azt fogja mondani, hogy annak
odaadtátok 50 eFt-ért, nekem meg nem?
Kostenszkyné Lévai Erzsébet Barota Mihály ÁMK:
De ez a határozat úgy fog szólni, hogy a lakodalom után felülvizsgáljuk ezt a bérleti díjat és utána
korrigáljuk, ha szükséges. Egy ilyen határozat után pedig nem reklamálhat a következő rendezvény
szervezője.
Piskolczi Géza képviselő:
Ez egy nonszensz helyzet, csak azért is 50 eFt., hogy keresztbe tegyetek nekem.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Úgy gondolom, hogy a lakosság érdekeit kell képviselni. Azért tettük le az esküt, hogy a falu
lakosságát fogjuk szolgálni. Ez az egyetlen egy alkalom, hadd lássuk meg, hogy belefér vagy nem fér.
Kostenszkyné Lévai Erzsébet:
Ez az 50 eFt. tényleg csak a terembérlet, semmi más nincs benne. Már ne is haragudjon képviselő úr,
de engedje már meg a testületnek, hogy együtt döntsön!
Papp Csaba képviselő:
Már megint úgy állítod be, mintha mi azon lennénk, hogy neked mindenáron keresztbetegyünk.
Kisebb gondom is nagyobb annál, minthogy ilyen hátsó szándékom legyen, és ezzel foglalkozzak.
Erzsikét most megkérjük, hogy ha a lakodalom elmúlik, következő testületi ülésen hozza be, hogy
mennyi volt a rezsiköltség, mennyibe került és tárgyaljuk meg.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Szavazzunk! Tehát, az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti
díjának módosításáról, emeléséről szóló 184/2010.(XII.28) határozatunkat hatályon kívül helyezzük
és azzal a módosítással, hogy 1-5 órás rendezvény bruttó 15 eFt., egy egész estés rendezvény bruttó
20 eFt., egy esküvő pedig bruttó 50 eFt. Aki ezzel egyet ért, az kézfenntartással jelezze!

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások, és egyéb helyiségek, és kiadható
földterületek bérleti díjának megállapítása 2011. május 01-től
A képviselő-testület
az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások, és egyéb
helyiségek, és kiadható földterületek bérleti díját az alábbiak szerint
állapítja meg 2011. május 01-től, az árak bruttó értéket tartalmaznak:
Szolgálati Lakások:
- összkomfortos lakás
110 ft/m2
- komfortos lakás
85 ft/m2
- félkomfortos lakás
65 ft/m2
- komfort nélküli
50 ft/m2
- Garázsdíj
1100 ft/hó/db
- Szolgálatai lakások szolgálati célra történő bérbeadásakor a bérleti díj a
megállapított díj 150%-a
Egyéb helyiségek:
- Barota Mihály ÁMK Étterme:
-Esküvő (2 napos) rendezvény esetén
50.000.-ft/alkalom
-Egész estés rendezvény esetén 20.000.-ft/alkalom
-1-5 órás rendezvény esetén
15.000.-ft/alkalom
- Egészségház orvosi rendelők díjai
250.- ft/hó/m2
- Egészségház váróterem és közös
helyiségek bérleti díja
100 Ft/hó/m2
Kiadható földterületek:
107
116
182
438/1
438/2
0154/103
0162/1
1010

Köztemető (4956 m2):
Beép Ter., Kossuth u.(4958 m2):
Családi ház; Váci u. (1362 m2):
Beép. Ter. Debr. u. 3 (1190 m2):
Beép. Ter. Debr. u. 3 (425 m2):
Szántó , sz.víztelep (22662 m2):
Szántó, Kossuth u. v. (12940 m2):
Szántó, Danko u. v(16531 m2):

10eft
3eft
3eft
5 eft
5 eft
40 eft
35 eft
20 eft

A képviselő-testület a 184/2010. (XII.28.) önkormányzati határozatát
hatályon kívül helyezi ezen határozat hatályba lépését követően.
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Étterme rendezvényei
esetében megállapított rendezvény bérleti díjait 2011. július 31. napjáig a
Képviselő-testület felülvizsgálja.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: polgármester

9. Napirendi pont:
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Intézményegység fűtési
rendszerének korszerűsítése.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ezt a napirendi pontot is tárgyalta a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság, de külön szeretettel
köszöntöm a Dalkia Energia Zrt. Két képviselőjét, Szolnoki Miklós üzemeltetési vezetőt és Kiss
Árpád régióvezetőt!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot és szó volt arról, hogy lesz most kiírva 100%ban támogatott pályázat nyílászárócserére, fűtéskorszerűsítésre intézményeknél, amit szeretnénk is
kihasználni. Jelen állás szerint nem támogatnánk ezt a fűtéskorszerűsítést. Szeretnénk megvárni
ennek a pályázatnak a kimenetelét, utána kell járnunk, hogy részleteiben ez hogy működik. Ha ez
nem működne, akkor visszatérnénk a fűtéskorszerűsítésre.
Taskó Miklós képviselő:
Hasonlóan döntött a Pénzügyi Bizottság is, ettől a fajta korszerűsítéstől elzárkózna.
Kiss Árpád Dalkia Energia Kft.:
A Dalkiával hamarosan lejár a szerződés és meg is kaptuk a felmondást. A személyes beszélgetésünk
során szó volt a fejlesztésről és a jelenlegi rendszer esetleges későbbi üzemeltetéséről. A Dalkia
továbbra is folytatja ezt a fajta szolgáltatási tevékenységet, ha kapunk rá felkérést.
Azt el kell mondanom, hogy a 18 évvel ezelőtt megkötött szerződés az akkori gazdasági és jogi
környezetben készült; kisebb módosításokkal még mindig ez van érvényben. Tudjuk mi is, hogy
azóta már nagyon sok minden megváltozott, teljesen más gazdasági és jogi környezet él. Készek
vagyunk erre is megoldást kínálni. A levelünkben két lehetőséget vázoltunk fel. Akár a jelenlegi
rendszer eddig megszokott műszaki színvonalán történő üzemeltetésére vagy más műszaki
feltételekkel történő működtetésére. Lehetőség van továbbra is az éves átalány szerinti díjfizetésre, de
biztosítani tudjuk a tényleges fogyasztás szerinti havi elszámolás lehetőségét is. Változatlan
feltételekkel történő üzemeltetés esetén is kedvezőbb szolgáltatási díjakat igyekszünk adni Önöknek,
amennyiben erre felkérést kapunk. A másik lehetőség pedig az új pályázatok, amelyek megújuló
energiára, szigetelésre alakulnak. Polgármester asszony elmondta, hogy tervben van egy ilyen
pályázaton való részvétel. Ebben a témakörben – amennyiben van egy nyertes pályázata az

Önkormányzatnak és áttér egy másik hőhordozóra – is a társaságunk az új rendszer üzemeltetésére
vállalkozik.
Eddig határozott idejű szerződésünk volt Önökkel, de lehetőséget tudunk biztosítani arra is, hogy
határozatlan szerződést kössünk, ami bármikor felmondható, amennyiben a későbbiekben nem
lennének velünk megelégedve. Ez arra is alkalmat adhat, hogy ha ez év őszéig, amíg lejár a
szerződésük, nem sikerül egy eredményes pályázaton való részvétel, a meglévő rendszer további
üzemeltetésére is lehetőség lenne.
Piskolczi Géza képviselő:
A Dalkia szolgáltatásának az elmúlt években sem volt tisztán látható a tarifája. Ha Önök
rendelkeznek olyan kapacitással, hogy pályázatírójuk van, akkor pályázzák meg ezt a 100%-osan
támogatott pályázatot. Arra kérném a Dalkiát, hogy kompletten próbáljon meg gondolkodni, vállalja
fel a pályázatírást.
Szolnoki Miklós Dalkia Energia Kft.:
Ahogy a kollegám is említette, több évtizedes kapcsolatunk van az Önkormányzattal. A bökönyi
szerződés a Dalkia büszkeségére vált, mert ez a település volt az, ahol a repertoárunk megtalálható
volt; mert ez volt az elvárás.
A pályázatírásra visszatérve, én úgy gondolom, hogy a Széchenyi-terv pályázati lehetőségekben a
pályázati rendszer különválasztja az önkormányzat és a gazdasági vállalkozások által írható pályázati
lehetőségeket és az önrész mértékét.
Dr. Papp László jogi képviselő:
Ha jól tudom, az új kazán ugyan leszállításra került, de nem üzemelték be. Rá van kötve a rendszerre?
Szolnoki Miklós Dalkia Energia Kft.:
Be van üzemelve. Presztízs veszteség lenne számunkra, ha a szerződés lejárta előtt ilyet tennénk.
Piskolczi Géza képviselő:
Nem is volt különösebb gond a Dalkiával. Egy feltétellel kötnénk új szerződést: tudnánk, hogy hány
kW és a gázárát tudjuk.
Dr. Papp László jogi képviselő:
Nem küldtek új szerződés mintát.
Kiss Árpád Dalkia Energia Kft.:
Nem küldtünk, mert nem kaptunk felkérést rá. Amennyiben kapunk felkérést, meg tudjuk adni a
mintát erre a műszaki tartalomra.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Ígérjük, hogy élni fogunk a szerződéstervezettel és meg fogjuk fogalmazni,
hogy mire kérjük.
* Szolnoki Miklós és Kiss Árpád elhagyta az üléstermet.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:

Aki nem támogatja a Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Intézményegység
fűtési rendszerének korszerűsítését, ellenben egy pályázat benyújtását nyílászárók cseréjére,
korszerűsítésére támogatja, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
A képviselő-testület
nem támogatja a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ
Kulturális
Intézményegység
fűtési
rendszerének korszerűsítését a kiküldött előterjesztés
alapján, döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a
nyílászárók cseréjére, és a fűtési rendszer
korszerűsítésére.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester
* Barota György megérkezett az ülésterembe.

10. Napirendi pont:
A Dózsa György utcán megépülésre kerülő kerékpárút építésének megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Következő napirendi pontunk a Dózsa György utcán megépülésre kerülő kerékpárút építésének
megtárgyalása, amelyet Barota György tervező úr fog nekünk elmondani.
Gulyás József jegyző:
A Képviselő-testület az előző ülésen nem szavazta meg a Geszteréd központjától.
Barota György:
A kerékpárút hossza 875 folyóméter. A Széchenyi terv keretében februárban ki lett írva a kerékpárút
hálózatok fejlesztésére egy pályázat. Van olyan, ami 1-2-3 számjegyű utak külterületi kerékpárútjára
szól, de van olyan is, ami akár 4 számjegyű utakra szól. Olyan beruházás is megvalósítható, ami nem
kifejezetten kerékpárút építésre vonatkozó, hanem a kerékpáros közlekedés lehetővé tételére történő
beavatkozás. Nyílván meg van, hogy a pályázat milyen határig támogatja ezeket, de a lényeg az, hogy
ez a pályázat hálózatban gondolkodik, a pályázható összeg 50 mFt-tól 450 mFt-ig terjed.
Piskolczi Géza képviselő:

Arról nem tudnál nekünk tájékoztatást adni, hogy az a kerékpárút, ami Szakolyig menne, nem lehetne
ezzel egy kalap alá vonni?
Barota György:
Dehogynem, hiszen ebből indultunk ki. Hónapokkal ezelőtt már beszéltünk a kerékpárút pályázatról
polgármester asszonnyal és akkor arról volt szó, hogy a 200 mFt 10%-os önerejét nem biztos, hogy
vállalni tudná az Önkormányzat. Akkor merült fel, hogy nem hagyná elveszni ezt a lehetőséget az
Önkormányzat, hanem ezt a kisebb szakaszt megpróbálnánk megpályázni.
Ami meg van tervezve, az is a kerékpárút hálózat része, illetve Téglás irányába, a Hajdúsági
Iparművektől Téglás városáig meglévő kerékpárutat is figyelembe vettük. A pályázathoz különböző
hálózati terveket és egyéb terveket kellene megcsinálni, prezentálni.
A döntéshozatal előtt azt szeretném inkább kiemelni, hogy a pályázatban meg van határozva, hogy a
kerékpárút építés tisztított fajlagos költsége mennyi lehet, mennyit ismer el a közreműködő szervezet.
A tisztított fajlagos költség tartalmazza a kistömegű földmunkát (kb. 40 cm-es földmunkát), az
alapozást, a kétrétegű kopóréteg felhordását és a kétoldali szegély felépítését. Ennek az összege 1 kmre levetítve 36,5 mFt. Ez a 36,5 mFt. elég a kerékpárút megépítéséhez, de nyilvánvaló, hogy
különböző változtatásokat kellene eszközölni az utcán. Van egy szakasz a közút mentén, amit annyira
meg kell közelíteni, hogy kiemelt szegélyt kellene hozzá építeni. A kiemelt szegély azzal jár, hogy 70
cm-rel kijjebb kell tenni a jelenlegi burkolatot és 4 cm-es burkolatot kell ráhordani. Ez plusz költség
lenne.
Keresztezni kellene a csatornát, amit gátmeghosszabbítással úgy oldottunk meg, aminek szintén lenne
egy plusz költsége. A leghúzósabb plusz költség az árkok megszüntetése lenne, amelyek helyett zárt
csatornázást kellene tervezni. A közműkiváltás is újabb plusz költséget jelentene.
A kerékpárút költsége nettó 25.000.875 Ft lenne, aminek a bruttója 31.000.856 Ft. A csapadékvíz
építése szintén egy elég komoly tétel lesz még; több mint a kerékpárút építés: nettó 28.000.393 Ft,
ami bruttóban 35.491.000 Ft. A szükséges szegélyépítés és útfelújítás költsége nettó 5.335.000 Ft,
bruttóban 6.669.000 Ft. A gátmeghosszabbítás nettó 6.326.000 Ft., bruttóban 7.908.000 Ft. Ez
összesen 81.926.000 Ft. lenne. A kerékpárút 31 mFt., viszont a plusz költségek több mint 50 mFt-ba
kerülnének. Ennek a 40%-a támogatható, ami 20 mFt. Az a baj, hogy ezen az útszakaszon olyan
kritikus a helyzet, hogy csatornát is kell építeni; ezt sem tudnánk megspórolni.
Taskó Miklós képviselő:
Ez a csatorna elvezetné a vizet egészen a csatornáig?
Barota Mihály:
Igen. A kerékpárút egyúttal gyalogos közlekedésre is szolgálna. A pályázatban is le van írva, hogy csak
úgy engedélyezik, ha meg van oldva a gyalogos közlekedés is. Osztatlan, elválasztás nélküli, kétirányú
gyalogos kerékpárút, amit meg kell valósítani. 2,75 m a szélessége.
Itt most az a lényeg, hogy dönteni kell, hogy meddig ér a takaró, mert elég nagy plusz költség merül
fel. Összesen 30 mFt. lenne az önerő, plusz a 10%-os saját erő, ami nem kicsi.
Piskolczi Géza képviselő:
Hátha jönne egy jobb pályázati lehetőség.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ez akkor lett volna jó, ha kevesebb saját erővel lehetett volna megvalósítani. Ez a terv meddig jó
nekünk?

Barota Mihály:
Beadnám építési engedélyre és akkor 3 évig érvényes, utána pedig meghosszabbítható. Körülbelül 3400 eFt. körül van az engedélyeztetés.
Dr. Papp László jogi képviselő:
Körülbelül mennyi időbe telik az engedélyeztetése?
Barota Mihály:
Pár hét.
Papp Csaba képviselő:
Be kell adni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Igaz, a pályázatot nem nyújtjuk be, mert a saját erőnk nem áll rendelkezésre. Viszont, arról
döntenünk kell, hogy engedélyeztessük-e a tervet, hogy akár egy jövőbeni pályázathoz
rendelkezésünkre álljon.
Papp Csaba képviselő:
Be kell adni, mert ha hirtelen jön egy jobb pályázat, ez már lépéselőny lenne.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Akkor döntsünk! Nem támogatjuk a Dózsa György utcai kerékpárút pályázatát egyelőre, illetve
engem felkért a testület, hogy a Damjanich utcának a tervét készíttessem el. Tudjátok, hogy Szabó
János kérelmet nyújtott be, mivel pályázatot szeretne beadni, amihez oda aszfaltos út kellene (mivel
önkormányzati út). Aki elfogadja a Dózsa György utca engedélyes tervének elkészítését, és a
Damjanich út tervét, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
A képviselő-testület
nem támogatja a Dózsa György utcai kerékpárút
pályázat beadását, az engedélyes terv elkészítését
támogatja, és megbízza a MÉLYGÉPTERV Kft. a
tervek elkészítésére, továbbá elfogadja a már
megtervezett Damjanich utca tervét, melyet a tervező
cég számlázását követően a 2011. évi költségvetés
terhére kiegyenlít.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

* Barota Mihály elhagyta az üléstermet.

11. Napirendi pont:
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Intézményegység villámvédelmi
és villanyszerelési munkáira beadott árajánlatok megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ezt a napirendi pontot már tárgyalta a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság is, átadom a szót a
bizottságok elnökeinek!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a három beérkezett árajánlat közül a legkedvezőbbet, Poór
Sándorét javasolja elfogadásra.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és a három beérkezett árajánlat közül Poór Sándor árajánlatát
javasolja elfogadásra.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Aki elfogadja Poór Sándor ajánlatát, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
A képviselő-testület
a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Kulturális
Intézményegység
villámvédelmi
és
villanyszerelési munkáira beadott árajánlatokat az abban
szereplő összeggel elfogadja és a munkára Poór Sándor
vállalkozót bízza meg.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: polgármester
* Kostenszkyné Lévai Erzsébet elhagyta az üléstermet.

12. Napirendi pont:
Bököny Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolója.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem elnök urat, hogy tájékoztasson bennünket!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Bököny Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolóját.
Papp Csaba képviselő:
Mi újság van azzal a kátyúzáshoz használatos békával, amiről beszéltünk?
Nagy Sándor Bököny Nonprofit Kft ügyvezető:
Nincs pénz, kicsit megcsappant a pénzünk. A béka megrendelő lapja meg van, 300 eFt-ba kerül.
Gulyás József jegyző:
Mennyi idő lenne, mire megcsinálnák a faluban a kátyúzást?
Nagy Sándor Bököny Nonprofit Kft ügyvezető:
Körülbelül 1 hónap.
Marozsán Mihály képviselő:
Én úgy gondoltam, mint ahogy Geszteréden is vettek egy kishengert. 500 eFt. lenne. Érdemes lenne
megvenni, mert a pályát is tudnánk vele hengerezni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Lakossági szennyvízszállítás kapcsán számlakiállítással, bevételezéssel hogyan áll a Kft.?
Nagy Sándor Bököny Nonprofit Kft ügyvezető:
Naprakészen.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Misi, amikor te mész szippantani, a számlát utólag kikülditek?
Marozsán Mihály képviselő:
Van, aki bejön érte, ha nem, akkor meg ott van a telepen.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ez így nem szabályos. Ha egyszer befizeti a több mint 8 eFt-ot, akkor azt a számlát ki kellene fizetni,
az az ő példánya.
Papp Csaba képviselő:
Az lenne a megoldás, hogy aki bemegy, mert szippantatni szeretne, befizeti a díjat, megkapná a
számlát és utána kimenne a sofőr.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Innentől kezdve akkor azt kérem, hogy ha lakossági szennyvízszppantás lesz, akkor miután befizette
a díjat, mutatja a számlát Marozsán Mihálynak, és csak azt követően lehet menni szippantani.

Dr. Papp László jogi képviselő:
Ha a szippantó kocsinál tartunk, hadd kérdezzem már meg Marozsán Mihálytól, hogy amikor
szippantani mentek még két ember ül mellette.
Marozsán Mihály képviselő:
Van hozzá közöd?
Dr. Papp László jogi képviselő:
Rendben, akkor kérdezem Nagy Sándor ügyvezetőtől. A szippantón miért van három ember egy
ember helyett?
Nagy Sándor Bököny Nonprofit Kft ügyvezető:
Általában a sofőr van és egy segéd.
Marozsán Mihály képviselő:
Semmi közöd hozzá!
Dr. Papp László jogi képviselő:
Marozsán Mihály képviselő úr, már megmondtam, hogy vedd tárgytalannak, még egyszer én tőled
nem kérdezek!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Probléma van a szippantó kocsival. Tudjátok jól, hogy mióta a GPS fel lett szerelve, nem egyszer
cserélték ki a GPS-t, mert sajnos megállapították, hogy hozzá lett piszkálva. Ha kell, akkor a levelet is
megmutatom, amit kaptam.
Marozsán Mihály képviselő:
Ki nyúlt hozzá?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Többször ellenőriztem a napi mozdulataidat és jelezte a gép, hogy nem működik tökéletesen. Ez
azért volt, mert szabotázs történt.
Marozsán Mihály képviselő:
Én, ha hozzányúlok, a kezem száradjon le!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Azt nem mondtam, hogy Te, de valaki hozzányúl. Amikor beszerelték, a rákövetkező hetekben,
hónapokban meg lett piszkálva. Jegyzőkönyvet vettek fel róla, meg tudom mutatni.
Marozsán Mihály képviselő:
Nem kérek.
Nagy Sándor Bököny Nonprofit Kft ügyvezető:
Ha valaki hozzányúl egy GPS-hez, az rögtön jelzi a számítógépen.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:

Nekem csak az tűnt fel, hogy se az OPEL-lel, sem a Volkswagen-nel nem volt probléma, csak a
szippantóval. Ha nem te, akkor valami más hozzányúl. Nem az első alkalom, hogy kijöttek és
javították.
Ha nincs hozzászólás, akkor kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a Bököny Nonprofit Kft. 2010. évi
beszámolóját!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
A képviselő-testület
Elfogadja a Bököny Nonprofit Kft. 2010. évi
beszámolóját.
13. Napirendi pont:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 34/2009. (XII. 29.) számú rendelet
módosítása.
Gulyás József jegyző:
A szociális rendelet, azaz a 1993. évi III. tv módosult. A törvény leszabályozza, hogy a jegyző feladata
lesz megvizsgálni azt, ha valaki kérelmet ad be bérpótló juttatásra, akkor rendben kell tartania a saját
portáját.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, két alternatíva volt ezen belül. Mi a másodikat fogadtuk el azzal a
módosítással, hogy: „A rendezettségének biztosítása körében, az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház és
tulajdonában vagy használatában lévő egyéb ingatlan és annak udvara, kertje gaz- és szemétmentesítésére, a kerítéssel
kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint
higiénikus állapotának biztosítására kötelezett.” Ezzel a módosítással fogadnánk ezt el.
Nagy Sándor Bököny Nonprofit Kft ügyvezető:
A kerítést ki kellene venni és helyette telekhatárt írni, mert sok helyen nincs kerítés.
Papp Csaba képviselő:
Rendben.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ezzel a módosítással, aki elfogadja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 34/2009.
(XII. 29.) számú rendelet módosítását, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
rendeletet:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2011. (IV.15.) számú
rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 34/2009.(XII.29.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 35. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. §
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 34/2009.(XII.29.) önkormányzati rendelet 7
- 12. §- a helyére a következő rendelkezés lép:
„ 7. §
Aktív korúak ellátása.
Bérpótló juttatás
A bérpótló juttatásra jogosult személy lakókörnyezete rendezettségének biztosítása körében, az
általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos
terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának,
valamint higiénikus állapotának biztosítására kötelezett.
8. §
Rendszeres szociális segély
A települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi
körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek
megfelel rendszeres szociális segélyre jogosult.
9.§
A rendszeres szociális segély folyósításának feltételei.
A 3. § b) és d) pontjai szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és
akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában a 4 § szerinti
együttműködési kötelezettséget vállal a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel
(továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv)
Az együttműködés keretében a jogosult:
10.§

(1)Az önkormányzat az Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) intézmény útján gondoskodik az
együttműködés intézményi feltételeiről.
(2)A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy szociális
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet
a) az együttműködésre kijelölt szervvel való rendszeres kapcsolattartásra
b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavég-zésre történő
felkészülést segítő programban való részvételre,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzésére.
(3) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a) munkavállalási tanácsadás
b) életmódformáló tanácsadás
c) pályaválasztási tanácsadás
d) álláskeresési technikák
e) rehabilitációs tanácsadás bemutatása
11.§
Az együttműködés megszegésének esetei
(1) A rendszeres szociális segélyben részesül személy az együttműködési kötelezettségét a
következő esetekben szegi meg:
a) a Családsegítő Szolgálatnál történő jelentkezési kötelezettségének nem, vagy nem a számára
előírt határidőben tesz eleget, s a nem teljesítését igazolni nem tudja,
b) felülvizsgálati kötelezettségének nem, vagy nem a számára előírt határidőben tesz eleget, s a
nem teljesítését igazolni nem tudja,
c) az előírt megállapodásban meghatározott foglalkozásról távol marad, s a távolmaradását nem
igazolja,
d) az előírt oktatásról távol marad, s a távolmaradását nem igazolja.
(2) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a Családsegítő Szolgálattal
fennálló az (1) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségét a rendszeres szociális
segély folyósításának időtartama alatt két éven belül ismételten megszegi a rendszeres szociális
segélyt meg kell szüntetni.
12.§
Ez a rendelet 2011. május 01.napján lép hatályban.

14. Napirendi pont:
Tájékoztató a 2010. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzéséről.
Gulyás József jegyző:
Mindenkinek kiment az írásbeli előterjesztés Úgy gondolom, hogy minden olyan hiányosságot
pótoltunk, ami 2010-ben felmerült. Ez egy olyan ellenőrzés, amit a Kistérség minden településén
elvégez.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs kérdés, akkor aki elfogadja a 2010. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos
ellenőrzéséről szóló tájékoztatót, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
Tájékoztató a 2010. évi utólagos Belső Ellenőrzésről
A Képviselő-testület
elfogadja a 2010. évi tájékoztatót a Belső Ellenőr által végzett
utólagos ellenőrzésről.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester

15. Napirendi pont:
2011. évi Közbeszerzési terv elfogadása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az írásbeli előterjesztés kiment mindenkinek. Ezt a napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.
Megkérem a bizottság elnökét, hogy tájékoztasson bennünket!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 2011. évi Közbeszerzési tervet!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Aki elfogadja a 2011. évi Közbeszerzési tervet, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
a 2011. évi Közbeszerzési Tervről
A Képviselő-testület
elfogadja a 2011. évi Közbeszerzési Tervet.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester
* Balogh Sándor megérkezett az ülésterembe.

16. Napirendi pont:
Polgármester beszámolója a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
- 2011. február 12-én Birkózó Versenyen vettem részt és szurkoltam a bökönyi gyermekekért.
Ugyanezen a napon Dr. Horváth József alpolgármester úrral és Gulyás József jegyző úrral Bököny,
Zrínyi Miklós utca 36. szám alatt köszöntöttük Szűcs Józsefet és feleségét 50 éves házassági
évfordulójuk alkalmából.
- 2011. február 16-án TÖOSZ gyűlésen vettem részt a Megyeházán. Tisztújító gyűlés volt.
- 2011. február 17-én a Bentlakásos Idősek Otthonában farsangi ünnepségre voltam hivatalos.
- 2011. február 18-án a Nyírségi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület ülésén vettem részt, ahol az új
tisztségviselők megválasztása volt a fő napirendi pont. Ezt követően tájékoztatták a résztvevőket az
ez évi pályáztatásról. Az akciócsoport célja a pályázatra fordítható összeg racionális és hatékony
szétosztása.
- 2011. február 21-én a Barota Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai tagintézményénél a
KEOP 4.2.0./A/09. helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal elnevezésű
pályázat által megvalósított napkollektoros beruházás került átadásra.
- 2011. február 22-én Szakmaközi megbeszélés volt a helyi szociális kerek asztal résztvevőivel. Itt
Iklódi Imréné hivatásos pártfogó tartott egy részletes és tartalmas előadást a pártfogói munkáról. Az
javasoltam Iklódinénak, hogy ezt akár az iskolában egy közös szülői értekezleten, vagy
közmeghallgatáson is tájékoztatásként el lehetne mondani.
- 2011. február 24-én a Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsi ülésén vettem részt.
- 2011. február 25-én Állampolgársági esküt tett előttem Pősze Melitta.
- 2011. február 28-án a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási ülésén
vettem részt.
- 2011. március 3-án Téglás Város Polgármesterével, Czibere Béla úrral és Dr. Horváth József
alpolgármester úrral Bököny-Téglás közötti kerékpárút terveztetésével kapcsolatban tárgyaltunk.

- 2011. március 8-án megrendeztük a Nőnapot, amely nagyon jól sikerült. Dr. Horváth József
alpolgármester úr köszöntőjét követően, a község óvodás és iskolás gyermekei nagyon színvonalas
műsort adtak elő. Köszönet érte mindenkinek.
- 2011. március 10-én a Nyírségvíz Zrt. képviselőivel tárgyaltam. Községünkben nagyon sok a vízdíj
hátralékos, több esetben van már kikötés, vagy szűkítés. Próbáltam segítséget kérni,
kompromisszumot kötni a lakosok érdekében. Megoldás még nincs.
- 2011. március 16-án rendkívüli Képviselő-testületi ülés volt.
- 2011. március 18-án Dalanics Péter tűzoltó Parancsnok úrral a Megyei Tűzoltó Szövetség gyűlésén
vettem részt. A múlt évi tevékenységről, az ez évi célokról, a költségvetésről, programokról kaptunk
tájékoztatást.
- 2011. március 21-én a Környezetvédelmi Felügyelőség munkatársai helyszíni szemlét tartottak a
2010. június 14-ei viharkár kapcsán keletkezett palatörmelék elhelyezéséről. Fényképet is készítettek
róla. Megoldásra javaslatot nem tettek, de azt megállapították, hogy több millió forint a
megsemmisítés és az elszállítás költsége.
- 2011. március 24-én a Nyírségvíz Zrt 2011. évi I. rendes ülésén vettem részt. Az ülésen a Nyírségvíz
Zrt. 2011. évi üzleti/beruházási tervének megtárgyalásáról, a vezérigazgató prémiumfeladatának
meghatározásáról, a könyvvizsgáló 2011. évi díjának megállapításáról volt döntés.
Ugyanezen a napon a Nyírségi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnél a módosított Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megtárgyalása és jóváhagyása, valamint a beérkezett projekt ötletek
megvitatásán vettem részt. Itt Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK Kulturális Igazgató helyettes
segítségével 3 db projektötletet nyújtottunk be, amit még ki kell dolgozni, ahhoz, hogy akár az idén,
vagy jövőre pályázati pénzt kaphassunk:
1.) „Puliszka nap”, a projekt becsült forrásigénye: 1.000.000 Ft,
2.) „Itt fociztam”, a projekt becsült forrásigénye: 500.000 Ft,
3.) „Barota programok”, a projekt becsült forrásigénye: 1.000.000 Ft. Ezekhez a pályázatokhoz az
önkormányzatnak saját erőt is kell biztosítani.
2011. március 24-én a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásával
kapcsolatos pályázatot nyújtottunk. A pályázatban aktív hangfal, csatlakozó+kábel, prezentőr, vetítő
tábla és vezeték nélküli mikrofon szerepelt, melyhez az önkormányzatnak 100.000 Ft saját erőt kell
biztosítani. A pályázatban kért támogatás összege: 420.000 Ft.
Ugyanezen a napon, Barota György úrral tárgyaltam. Felvetődött a kerékpárút pályázat. Kértem,
hogy nézze meg a kész tervet, ami a község központjától a Dózsa György úton haladva a gázfogadóig
már készen van, s készítsen egy ajánlatot pályázat beadásához. Itt a Damjanich utca terveztetése is
szóba került.
- 2011. március 25-én az ÁMK Iskolai tagintézmények KI-MIT-TUD vetélkedőjén vettem részt.
Nagyon színes produkciókkal készültek a gyerekek. Igazán büszke vagyok a község gyermekeire. No
és köszönet a pedagógusok áldozatos, odaadó munkájának.
Ugyanezen a napon, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat közmeghallgatásán vettem részt. A múlt évi
beszámolójuk, és az ez évi költségvetés tájékoztatás után kötetlen beszélgetés következett. Sajnálatos
módon nagyon kevesen vettek részt a fórumon.
- 2011. március 29-én a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Bökönyi
Intézményegység Gyermekjóléti Szolgáltatás 2010. évi munkájának beszámolóján vettem részt.
Elmondható, hogy a gyermekvédelmi feladatokat teljes odaadással, legjobb tudásukkal látják el a helyi
szakemberek. Minden elismerésem az övék, hiszen embert próbáló feladatot kel ellátniuk.
- 2011. március 31-én a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában
működő intézmények térítési díjáról döntöttünk. Ugyanezen a napon, beadtuk a Belügyminisztérium
7/2011 (III.9.) BM. rendelete által kiírt „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás”
tárgyú pályázatát, a József Attila úti Sportudvar pályázatot, melyet az OPUS TEAM Kft-vel

készítettünk el. A pályázat költségvetésének bruttó összege: 20.000.448 Ft. Ezen pályázat kapcsán
kifizetésre került a BLESS 2003 Kft. részére 100.000 Ft tervezési díj. Az OPUS TEAM Kft. részére a
pályázati díjat akkor kell kifizetni, amikor a pályázatot befogadták, és nem utasítják el az ő hibájuk
miatt.
- 2011. árpilis 2-án a Makarenko utcán szemétgyűjtést szerveztünk Kis Gusztáv CKÖ taggal. Kb. 10
fő vett részt, felnőttek és gyermekek vegyesen. Szerintem jól sikerült. Egész jól nézett ki az utca már
a délelőtti órákban. Igaz, ezt gyakrabban kellene megvalósítani, s ezáltal az ott élők is igényesebbek
lennének a környezetük tisztán tartására.
- 2011. április 4-én elkezdtük a tavaly ősszel kapott díszfák ültetését. 90 db gömbakácot a Kossuth
utcára ültettünk. Az 54. számig jutott belőle. 50 db szomorú eper és 60 db gömbszivar fát a
Polgármesteri Hivatal udvarára, a ravatalozó kertjébe, a temető elé, a görög katolikus egyház elé és
annak udvarára ültettünk. Ami megmaradt, felajánlottuk a római katolikus egyház udvarára.
Ugyanezen a napon, a Dalkia Energia Zrt. részéről Szolnoki Miklós üzemeltetési vezető úrral és Kiss
Árpád Régió Igazgató úrral tárgyaltam én és Jegyző Úr. Elmondták, hogy a szerződésünk lejár. Két
szerződés van jelenleg kötve. Az egyik az ÁMK Iskola-Óvoda, a másik az ÁMK Kulturális
tagintézménye.
- 2011. árpilis 5-én egy újabb rövid távú pályázat keretében 50 fő közcélú foglalkoztatott felvételét
készítettük elő. Május 1-jétől 3 hónapra lesznek felvéve a bérpótló juttatásban részesülők közül, mivel
április 30-al megszűnik 50 fő közcélú foglalkoztatása.
- 2011. április 7-én „Funkcióbővítő Városközpont Fejlesztés Nagykállóban” című pályázat keretében
megépülő új városháza és multifunkciós közszolgáltató tér sajtótájékoztatóval egybekötött
ünnepélyes alapkőletételén vettünk részt jegyző úrral.
- 2011. április 8-án a TÁMOP-3.4.3.-08/2-2009-0054 „ Iskolai tehetséggondozás a Tehetséges
Bökönyi Gyermekekért” elnevezésű tehetségkonferencián vettem részt. Megállapítom, hogy sok
tehetséges gyermek él községünkben. A tehetségek kibontakoztatásáért köszönet illeti a
pedagógusokat, akik nagyon sok munkaórát és energiát fektettek be ezért a szép eredményért.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolómat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Piskolczi Géza képviselő:
Ruszki elhelyezéséről miért nem beszéltél a beszámolódban?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Mert külön napirendi pont lesz.
Piskolczi Géza képviselő:
Szegény csak fázik, se kint-se bement.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nem mondhatod, hogy se kint-se bent, mert Taskó Miklós képviselő úr jóvoltából ott laknak az ő
lakásában.
Aki elfogadja a beszámolómat, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2011. (IV.15.) számú
határozata
Polgármester beszámolója a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
A Képviselő-testület
a Polgármester a két ülés közötti tárgyalásokról,
eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester
17. Napirendi pont:
EGYEBEK
- Balogh Sándor, Bököny Danko P. u. 1. szám alatti lakos részére ingatlan vásárlás.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Azon vagyok, hogy a falu lakossága kicsit jobb helyzetbe kerüljön, próbálom őket segíteni a
lehetőségekhez mérve. Igaz, nagyon kevés anyagi támogatást tudunk adni, meg van határozva, hogy
mennyi az átmeneti segély kerete.
Balogh Sándor:
Nagyon szépen köszönöm Mikinek is, hogy a házába költözhettünk. Bökönyben nincs még egy olyan
rendes ember, mint Te Mónika. Megláttad azt, hogy hogyan nézünk ki a sárban, úgy jött a víz, mintha
a Dunából öntenék.
Papp Csaba képviselő:
Keresni kellene egy olyan házat, aminek körülbelül 500 eFt. az értéke.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Próbáltunk. Jegyző úr is beszélt Marozsán Gyurival, de azt mondta, hogy nem eladó a háza. Én
Bodrogközinét kérdeztem, az ő háza sem eladó.
Horváth István CKÖ elnök:
Én bevállalom azt, hogy lemegyek majd Csiszár Tibiékhez és utána nézek a dolgoknak.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Megkérjük Horváth István CKÖ elnökét, hogy segítsen. Amikor eredmény van, közlöd velünk és
összehívunk egy rendkívüli ülést. Dr. Papp László pedig megcsinálja a szerződést.

* Balogh Sándor elhagyta az üléstermet.
-Balkányi ALFA RÁDIÓ kérelme elvi hozzájárulás működéséhez
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A balkányi Alfa rádió elvi támogatást kér, hogy hadd működjön ez a rádió. A szolgáltatást igénybe
vehetjük ingyen, beküldhetjük a helyi híreket is. Annyi a kérésük, hogy írásban juttassuk el hozzájuk a
híreket. Aki támogatja az Alfa Rádió működését, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
Balkányi ALFA RÁDIÓ kérelme elvi hozzájárulás működéséhez
A Képviselő-testület
támogatja a Balkányi Alfa Rádió működését.

-Bököny Község Piac területének helyretétele
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Makarenko utcán ugye megvásárolt az előző Képviselő-testület három kertvéget. Azt szeretnénk
kérni Nagy Sándor ügyvezető úrtól, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, hogy a kerítést a megfelelő
határmezsgyére tegyék. Nagy Sándor felvetette, hogy az a kerítés nem megfelelő arra a célra, szeretne
egy új kerítést. Erre azt mondtam, hogy amíg nem lesz pályázati lehetőségünk, nem tudunk erre plusz
pénzt költeni. Nem tudom, hogy a Képviselő-testület mit szól hozzá, de szerintem, a kerítést a
megfelelő helyre kell tenni.
Nagy Sándor Bököny Nonprofit Kft ügyvezetője:
Ott egy 130 méteres kerítésről lenne szó, kb. 600 eFt. lenne.
Taskó Miklós képviselő:
Egy játszótér van oda tervezve, meg kellene várni a pályázat végét, addig nem kellene belefogni a
kerítésbe.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Döntsünk, hogy ezeket a tulajdoni jogokat helyre tegyük. Aki egyetért azzal, hogy a 60 napon belül a
Makarenko utcán megvásárolt kertvégek mentén, a birtokviszonyoknak megfelelően kerítés
kialakításáról gondoskodjon Nagy Sándor, az kézfenntartással jelezze!

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
A Képviselő-testület
megbízza Nagy Sándort, a Bököny Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy 60 napon belül a Makarenko utcán
megvásárolt kertvégek mentén a birtokviszonyoknak
megfelelően kerítés kialakításáról gondoskodjon.
Határidő: 2011. június 15.
Felelős: polgármester

- Görög Katolikus Egyház Község vételi kérelmének megtárgyalása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Szabó István Görög Katolikus Tisztelendő úr azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület felé, hogy a
volt teleház Bököny, Kossuth u. 12. szám alatti épületét egyházi célokra, meg szeretné vásárolni az
egyházközség részére.
Papp Csaba képviselő:
Pályázni szeretnénk rá, úgyhogy nem javaslom, hogy adjuk el.
Piskolczi Géza képviselő:
Csak adjuk bérbe, amíg nem sikerül a pályázat.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Rendben. Aki elutasítja a Kossuth u. 12. szám alatti ingatlan eladását, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
A képviselő-testület
elutasítja, és nem támogatja a Görög Katolikus
Egyházközség kérelmét, melyben kéri a

Bököny, Kossuth u. 12. szám alatti ingatlan
eladását.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester
-Tájékoztató az
foglalkoztatásáról

Igazságügyi

Kormányhivatal

közérdekű

munkabüntetésre

ítéltek

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kaptunk egy levelet a Kormányhivatalból, Lukács Gáborné pártfogótól, amelyben azt kérte, hogy a
jövőben foglalkoztassunk településünkön élő közérdekű munkabüntetésre ítélteket. A bíróság által
alkalmazott közérdekű munka büntetés tartalma legkevesebb 42 óra, legmagasabb tétele 300 óra lehet
és pénzösszegben nem fejezhető ki.
Nagy Sándor Bököny Nonprofit Kft. ügyvezetője:
10 közérdekű munka büntetésre ítélt közül maximum 2 végzi normálisan a munkáját.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha csak egyszer is nem azt csinálná a közérdekű munka végzésre ítélt, amit mondasz neki, a bíróság
rögtön börtön büntetésre váltja át. Lukács Gáborné azt is írta, hogy abban az esetben, ha az
Önkormányzat elzárkózik az elítéltek foglalkoztatásától, akkor nincs lehetőség a szabadságvesztés
elrendelésére, mert a végrehajtás nem az elítél önhibájából hiúsul meg. Mind a Pártfogó Felügyelői
Szolgálat, mind pedig a településen lakók közös érdeke volna, hogy a jogsértő magatartású. Kisebb
súlyú bűncselekmények elkövetői is tevékenyen megbánják a tetteiket és a köz javára némi haszonnal
járó tevékenységet végezzenek ingyen és bérmentve.
Aki támogatja, hogy a foglalkoztassunk településünkön élő közérdekű munka büntetésre ítélteket, az
kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
A képviselő-testület
támogatja,
hogy
foglalkoztat
Bököny
településen élő közérdekű munka büntetésre
ítélteket.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

-Bököny Kft. által gyártott térkövek lerakásának megtárgyalása
Papp Csaba képviselő:
Azt szeretném kérdezni, hogy mi van a legyártott térkövekkel? Hány négyzetméterre elegendőek?
Nagy Sándor Bököny Nonprift Kft.:
40.000 db. Érdemes lenne a Művelődési Ház tövétől a parkig lerakni.
Papp Csaba képviselő:
Érdemes lenne a Családsegítőig is elmenni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
El kell kezdeni a lerakást, és közben lehet tovább gyártani a térköveket.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Nagy Sándort bízzuk meg a térkövek lerakására a Művelődési Ház Dózsa
Gy. Úti sarkától a Családsegítő felé, kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
A képviselő-testület
a Bököny Kft. ügyvezetőjét bízza meg a térkövek
lerakására a Művelődési Ház Dózsa Gy. Úti sarkától a
Családsegítő irányába haladva.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Kft. ügyv.

-Bököny Község
megtárgyalása

Polgármesteri

Hivatal

részére

történő

fénymásoló

vásárlásának

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A BSV Team ajánlatot tett fénymásoló beszerzésére, mivel Sánta Pisti, a fénymásolónk karbantartója
megállapította, hogy a Teleház fénymásolója nagyon rossz állapotban van. Azt javasolta, hogy a mi
gépünket adjuk át nekik, mivel a mi gépünkben is már több mint 1 millió példányszám van.
Gulyás József jegyző:
A gyártó 1 millió példányszámig garantálja, hogy jó és javítható.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az új fénymásoló bruttó 500 eFt. lenne, amit lehetne egy összegben és lízingelni is.
Papp Csaba képviselő:
Egy összegben ki kell fizetni.
Taskó Miklós képviselő:
Meg kell venni egy összegben.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Aki támogatja egy új fénymásoló gép megvásárlását az Önkormányzat részére, az kézfenntartással
jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
A képviselő-testület
támogatja egy új fénymásoló gép vásárlását 500.00.forint értékhatárig a Polgármesteri Hivatal részére.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester

- A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ bökönyi Intézményegységének
Bentlakásos Idősek Otthonának átfogó ellenőrzése
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Átvilágítást szeretnénk az Idősek Otthonába. Aláírás történt más helyett, amit Szoták Tiborné
követett el. Az a 3 eFt., amit te, Piskolczi képviselő úr munkáltatói döntésen alapulva adtál
Szabolcsinénak, az ő tudomása nélkül aláírták helyette, hogy lemond erről az összegről. Szoták
Tiborné ezt jegyzőkönyvben ismerte el, amit elküldtem Juhász Zoltánnak, a Társulás elnökének. Az
már az ő döntésük volt, hogy közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonya Szoták Tibornénak.
Az, hogy kinek az utasítására írta, az már az ő felelőssége és azé, aki utasította.
Ezért kellene egy teljes átvilágítás a bevételekről és a kiadásokról, amióta Ácsné a vezetője. Teljes
átvilágítás pénzügyi és munkaügyi szempontból is. Ehhez kellene megbízni a Pénzügyi Bizottságot és
az Ügyrendi Bizottságot az alpolgármester úr vezetésével.
Piskolczi Géza képviselő:

Ők vizsgálnák át?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Te is bevállalhatod.
Taskó Miklós képviselő:
Ez azért is lenne jó, mert mindenkorra letisztázódnának ott a dolgok.
Piskolczi Géza képviselő:
Én csak azért nem leszek ott, mert úgyis feketebárány vagyok a brigádban. Ebből normális ember
problémát nem is csinál. Ilyen apróságon nem kell fennakadni. Ez a 3 eFt. megvonás egy baráti
beszélgetésnél kerül megvonásra, szóban egyeztünk meg, és még nevettünk is rajta.
Taskó Miklós képviselő:
60 napon belül át kell világítani. Azt szeretném még javasolni, hogy ha lehetne, akkor egy szakembert
is kellene bevonni a Pénzügyi Bizottsághoz.
Dr. Papp László jogi képviselő:
Egy független könyvvizsgálót kellene megbízni. A keretösszeget is meg kellene hozzá szabni.
Papp Csaba képviselő:
Szerintem egy 200 eFt-os keretet hagyjunk.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy mint polgármester, egy külsős könyvvizsgálót kérjek fel annak érdekében,
hogy a Bentlakásos Idősek Otthonát átvilágítsa a Pénzügyi Bizottság koordinálásával, az
kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
A képviselő-testület
elfogadja, hogy a polgármester maximum 200 eFt.
összeg ellenében egy külsős könyvvizsgálót kérjen fel a
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ
bökönyi Intézményegységének Bentlakásos Idősek
Otthonának átfogó ellenőrzésére, 60 napon belül a
Pénzügyi Bizottság koordinálásával.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: polgármester

- Bököny Község utjainak kátyúzására tett ajánlat megtárgyalása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Geszteréd polgármestere kátyúzással kapcsolatban ajánlatot tett nekünk. 60 eFt+ÁFA/tonna
összegért vállalna kátyúzást. Javasolom, hogy a kátyúzást a Bököny Nonprofit Kft. végezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2011. (IV. 15.) önkormányzati
határozata
A képviselő-testület
elutasítja Geszteréd Önkormányzatának ajánlatát,
miszerint 60 eFt+ÁFA/tonna összegért vállalna
kátyúzást.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester

- Dél-Nyírségi Adóvégrehajtási Társulási Megállapodás megtárgyalása
Gulyás József jegyző:
A Képviselő-testület 2007. évben csatlakozott a Nagykálló Város által kezdeményezett Dél-Nyírségi
Adóvégrehajtási csoport felállításához. Az elmúlt éveket vizsgálva, az adóügyi ügyintézőt és a
pénzügyi ügyintézőt meghallgatva az lenne a kérés a testület felé, hogy a megállapodást bontsuk fel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
A képviselő-testület
felbontja a Dél-Nyírségi Adóvégrehajtási Társulási
Megállapodást 2011. április 30. hatállyal.

-Bököny
Község
Önkormányzat
intézményi
(IV.01.)önkormányzati rendelet megtárgyalása

térítési

díjról

szóló

4/2011.

Gulyás József jegyző:
A Képviselő-testület a márciusi testületi ülésen elfogadta az önkormányzat intézményeire vonatkozó
rendeletet. Azért kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy jogszabályi változás miatt a rendeletből
vegyük ki a vendég és az önkormányzati dolgozók étkezési díjai, ezt határozatba kell foglalni.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
rendeletet:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2011. (V.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
305 Ft
153 Ft
205 Ft
103 Ft

ac) Napközi ( tízórai,ebéd,uzsonna)
ad) Menza (ebéd)

2.§
(1)Ez a rendelet a 2011. április 1. napján lép hatályba.
(2)Hatályát veszti az intézményi térítési díjról szóló 4/2011.(IV.01.)önkormányzati rendelet.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:

Kérem a testületet határozatban fogadjuk el a vendég és dolgozói térítési díjakat.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2011. (IV. 15.) önkormányzata
határozata
az Önkormányzat Intézményeinek munkahelyi
vendéglátás térítési díjairól
A Képviselő-testület
az Önkormányzat Intézményeinek munkahelyi vendéglátás
térítési díjairól az alábbiak alapján döntött, az árak az ÁFA
összegét nem tartalmazzák
Dolgozói /önkormányzati dolgozók/

320.-

Vendég

480.-

-Tájékoztató a 2011. évi Falunapról, Fesztiválról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Június 25-én kerül megrendezésre a falunap, amelyre 200 eFt-ot tettünk félre. 4 havi
költségátalányomról lemondok és felajánlom a falunap megrendezésére.
Gulyás József jegyző:
A falunap a főtéren lesz megrendezve, az utat pedig lezárnánk. Minden engedély meg lesz hozzá.
Írtam az ÁNTSZ-nek, a Tűzoltóságnak, a Szabolcs –és Hajdú Volánnak is. A hivatalban dolgozókat
és a Képviselő-testületet is be kellene vonni a rendezvény lebonyolításába. Főzőverseny, kispályás
fociverseny is lesz.
Papp Csaba képviselő:
Egy híresebb fellépőt is meg kellene hívnunk.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Mindenképp. Szponzorokat is keresünk, hogy támogassák a falunapot. Ígéreteket is kaptunk Csordás
Gyusziéktól egy nagy kivetítőre és a hangosításra. Az lenne a lényeg, hogy közösen részt vegyünk, és
mindenki érezze jól magát.

- Társberuházói megállapodás

Gyalogné Lovas Irén polgármester felolvassa az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulási Tanács
Társberuházói Megállapodást.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a társberuházói megállapodást határozatban fogadjuk el!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozata
A képviselő-testület
Az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási
Társulás (székhely: 4244 Újfehértó, Szent I. u. 10.), az
Újfehértó Város Önkormányzata (székhely: 4244
Újfehértó, Szent I. u. 10.) és az Újfehértói
Csatornamű Vízigazdálkodási Társulat (székhely:
4244 Újfehértó, Szent I. u. 10.) között megkötendő az
„Újfehértó-Bököny víziközmű fejlesztési projekt”
elnevezésű KEOP-7.1.2.0-2008-0217 azonosító számú
projekt pályázati támogatással megvalósítandó
beruházás keretében tervezett víziközmű eszközök
megépítéséhez kapcsolódó KEOP pályázathoz
szükséges saját forrás finanszírozása érdekében
történő együttműködésről szóló társberuházói
megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

Kmft.
Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

Polgármester

jegyző

Marozsán Mihály
Jegyzőkönyv-hitelesítők

Papp Csaba
Jegyzőkönyv-hitelesítők

