Bököny Község Képviselő-testülete
2011. május 12-i rendkívüli üléséről
644-8/2011.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai ( 80-85/2011., 10/2011. R.)

TÁRGYSOROZAT
1) A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati közterület
foglalás szabályairól rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
2) A falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatásnak helyt adó határozat
megtárgyalása (polgármesteri hivatal előtti tér díszkővel történő burkolása)
Előadó: polgármester
3) Gyerekek nyári táboroztatásáról szóló pályázat benyújtása
Előadó: polgármester

Gyalogné Lovas Irén
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12. napján 16:00 órakor
megkezdett üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Marozsán Mihály
Papp Csaba
Piskolczi Géza

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József
Dr. Papp László
Bobikné Sándor Erzsébet

jegyző
bizottsági tag
Barota Mihály ÁMK igazgató-helyettes

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai
napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom. A Képviselő-testület
határozatképes.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek
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) Gyerekek nyári táboroztatásáról szóló pályázat benyújtása
2) Tájékoztató a Bökönyi Falunap előkészületeiről
3) A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati közterület foglalás szabályairól
rendeletének módosításáról
4) A falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatásnak helyt adó határozat megtárgyalása (polgármesteri
hivatal előtti tér díszkővel történő burkolása)
Piskolczi Géza képviselő „Egyebek” napirendi pontot kér elfogadásra a képviselő-testülettől.
A kérelmet a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2011. (V.12.) önkormányzati
határozata
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította
meg:
1) Gyerekek nyári táboroztatásáról szóló pályázat
benyújtása
2) Tájékoztató a Bökönyi Falunap előkészületeiről
3) A közterület használat szabályairól szóló
32/2009.(XII.31.) önkormányzati közterület foglalás
szabályairól rendeletének módosításáról
4) A falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető
támogatásnak helyt adó határozat megtárgyalása
(polgármesteri hivatal előtti tér díszkővel történő
burkolása)
5, Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont:
Gyerekek nyári táboroztatásáról szóló pályázat benyújtása
Bobik Sándormé Barota Mihály ÁMK:
Április végén a Gold Lions Kft. felhívta a figyelmünket a KEOP 6.1.0/A/09-11 „Fenntartható
életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás,
informálás, képzés)” pályázatra. A pályázat gyermekek, az iskola és a fenntartó számára ingyenes
táborozást tesz lehetővé. A pályázat fő célja, hogy általános iskolások számára környezetvédelmi
programokat, rendezvényeket tartson a táborban. 7 nap, 6 éjszakás lenne a bentlakásos tábor.
A pályázat 5%-os önerőt kér, ami összesen 265 eFt-ot jelentene. Polgármester asszonnyal és jegyző
úrral már korábban beszéltünk erről a pályázatról és úgy gondoltuk, hogy a táborba Bökönyből 20
Barota Mihály ÁMK tanuló, 20 roma gyerek és 20 védelembe vett gyermek mehetne.
Piskolczi Géza képviselő:
Korhatárt szabtak?
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Bobik Sándormé Barota Mihály ÁMK:
Csak általános iskolások mehetnek, 6-14 éves korig. Az utazást is ők biztosítanák, nekünk csak 20
főként 1 kísérőt kell biztosítanunk.
Piskolczi Géza képviselő:
Nem kevés az az 1 fő?
Bobik Sándormé Barota Mihály ÁMK:
A személyes egyeztetés során majd kiderül, de úgy gondolom, hogy szükség esetén akár 4+4 kísérő
személyt is be lehet építeni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester::
Szerintem, mindenképp érdemes lenne pályáznunk, mert Bökönyben sok olyan gyerek él, akik a
család rossz anyagi háttere miatt nem mehetnének el másként kirándulni.
Ha nincs több hozzászólás, akkor kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki támogatja a KEOP
pályázaton való részvételt, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2011. (V.12.) önkormányzati
határozata
KEOP 6.1.0/A/09-11 „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)”

A Képviselő-testület
Támogatja
a
KEOP
6.10/A/09-11
„A
fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat
ösztönző
kampányok
(szemléletformálás, informálás, képzés)” c.
pályázaton való részvételt.
A pályázathoz szükséges 5% önerőt Bököny
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: pályázat benyújtásának ideje
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2. Napirendi pont:
Beszámoló a Bökönyi Falunap előkészületeiről
Bobik Sándormé Barota Mihály ÁMK:
A falunap június 25-én kerül megrendezésre. A programsorozat reggel 9 órakor veszi majd kezdetét.
A délelőtt folyamán főzőverseny, focibajnokság, családi vetélkedő, aszfaltrajzverseny lesz. A
főzőversenyre Boros László Venes-díjas mesterszakácsot kértük fel zsűrinek. Délután órától a
nagyszínpadon a polgármesteri köszöntővel indulnak meg az események: asszonykórusok találkozója;
a Barota Mihály ÁMK gyermekcsoportjainak, dolgozóinak fellépése; Szakács Gergő, az X-faktor
sztárjának koncertje; Robertó, a mulatós masszőr és vendégeinek koncertje; Apostol Együttes élő
koncertje. A Bökönyi Fesztivál végül a 22 órától kezdődő retró utcabállal zárulna.
A fesztivál alatt az árusok a Kossuth, a József Attila és a Debreceni utcán lesznek elhelyezve, a
színpadot Balkányból rendeljük.
Eddig úgy néz ki, hogy 7 olyan vendéglátó lesz az árusok között, akik ételt és italt fognak kínálni. Egy
beszállítótól fogjuk hozni az ételt és az italt. Arról is volt szó, hogy erre a napra a helyi vendéglátó
egységek ettől a beszállítótól vásárolhatnák meg az árut.
Papp Csaba képviselő:
Azt nem lehet korlátozni, hogy egy boltos kitől vásároljon. Olyat nem lehet, hogy arra az egy napra
beszedi a saját árukészletét, és csak azt fogja árulni, amit attól az egy beszállítótól vesz.
Bobik Sándormé Barota Mihály ÁMK:
Itt az a baj, hogy a fesztivál ideje alatt, ha nyitva van egy bolt, ahol például egy sört olcsóbban tud
megvenni az ember, mint a fesztiválra érkező árustól, akkor az árusnak minimális forgalma sem lesz.
Az előbb felvázolt dolog természetesen csak egy ötlet.
Piskolczi Géza képviselő:
Köztudott, hogy június 25-én egy lakodalom is lesz a faluban. Ez a fesztivál direkt azért lett június
25-re szervezve, hogy ne tudjak labdába rúgni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nem szándékosan szerveztük erre a napra. Évek óta június utolsó szombatján van megtartva a
falunap.
Bobik Sándormé Barota Mihály ÁMK:
Ráadásul, még Piskolczi képviselő úr idején határozott úgy a testület, hogy június utolsó szombatja a
falunap.
Piskolczi Géza képviselő:
A lakodalomban 50-60 gépkocsi minimum lesz. A falunapot direkt azért szerveztétek arra a napra,
hogy ne tudjanak majd rendesen közlekedni ezek a kocsik.
Papp Csaba képviselő:
Nem lesz lezárva az út előtted, csak a hivatal előtt. A Makarenko utcán pedig elmehetnek a kocsik,
mivel arra lesz elterelve a forgalom.
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3. Napirendi pont:
Közterület rendelet módosítása
Gulyás József jegyző:
A rendelet a következők szerint változna:
- őstermelők, illetve saját készítésű élelmiszeripari termékeket (pl.: méz, sajt, lekvár, házi szörp)
árusítók részére 4nmnél nem nagyobb terület: 15.000Ft+Áfa
- Élelmiszeripari termékeket árusítók részére a szervezők által biztosított 6nm-20nm alapterület:
50.000Ft+Áfa
- Alkoholt, szeszesitalt árusítók részére a szervezők által biztosított 6nm-20nm alapterület:
20.000Ft+Áfa
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Nem sok a 15 eFt/alkalom egy őstermelőnek? Ennyit nem fog árulni.
Piskolczi Géza képviselő:
Ennyiért egy bökönyi őstermelő sem fog kimenni a falunapra árulni. A másik meg az, hogy nincs is
mit árulni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Bökönyieknek tényleg, sok, de ez csak a falunapra vonatkozik most. Módosítható is a 15 eFt.
Bobikné Sándor Erzsébet Barota Mihály ÁMK:
Helyi jelentkező vattacukor, popcorn és játék árusítására van.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs több hozzászólás, akkor kérem a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a rendelet
módosítását, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2011.(V.12.)
önkormányzati rendelete
a közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében és az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
1. §
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A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 2. számú
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2.§
Ez a rendelet 2011. május 12. napján 18.00 órától lép hatályban.

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

600 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/hó
1500Ft/hó/gk
800 Ft/m2/év
250Ft/m2/nap
300 Ft/m2/hó
1000 Ft/m2/hó

15.000Ft+Áfa
50.000Ft+Áfa
50.000Ft+Áfa
20.000Ft+Áfa

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

1200 Ft/m2/hó

* Bobikné Sándor Erzsébet elhagyta az üléstermet.

4. Napirendi pont:
Egyebek
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető
támogatás jogcímen az MVH megítélt 14 mFt-ot. Ez a főtérrendezési pályázat, amihez meghívásos
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. Kaptam árajánlatot több cégtől, a Nyír-Ber Kft. 80 eFt.
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Nettó összegért elvállalja ezt a feladatot. Kérem a tisztelt képviselő-testület tagjait, hogy
kézfenntartással jelezze, aki támogatja, hogy a Nyírber Kft-t bízzuk meg a közbeszerzési eljárás
lefolytatására 80 eFt-ért.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2011. (V.12.) önkormányzati
határozata
A Képviselő testület
Támogatja a Nyírber Kft. megbízását a közbeszerzési
eljárás lefolytatására 80.- eFt nettó összeg ellenében.

5. Napirendi pont
Egyebek
Piskolczi Géza képviselő:
Azt szeretném kérdezni Polgármester asszonytól, hogy a temető tisztaságát és a kukák szállítását
mikor ellenőrizték. A héten voltam egy temetésen, és tele volt szeméttel, a ravatalozó mellett pedig
térdig érő gaz van.
A palával kapcsolatban felvettük már valakivel a kapcsolatot? Le kellene locsolni és takarni.
A szociális rendelet szerint el kell venni attól a Bérpótló juttatást, aki nem tartja rendben a saját
udvarát. Eddig hány embertől lett visszatartva emiatt a BPJ?
Úgy hallottam, hogy önkormányzati döntés alapján lett elcserélve a kocsi az Idősek Otthonával. Erről
nem tudok, hogy ez önkormányzati döntés lett volna. Az a kocsi a község más programjára lett
nyerve. Ha egy tolókocsis beteget kell szállítani, akkor azt hogyan oldja meg az Idősek Otthona,
mivel az Opelbe nem fér be?
Gulyás József jegyző:
Piskolczi képviselő úr mondta mindig, hogy egy a kocsi focisták szállítására van, közösségi célokat
hivatott szolgálni. Honnan hallotta, hogy önkormányzati döntés volt a csere? A önkormányzat
tulajdonát képezi mindkét jármű. A Volkswagent eddig az Idősek Otthona használta.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Azt én is megfigyeltem, hogy a ravatalozó előtere igen gazos; le lesz kaszálva. Amikor én voltam a
temetőben, a kukák körül szemetet nem láttam.
A Bérpótló juttatásban részesülőket jegyző úr ellenőrzi. A mai nap folyamán 50 ember lett felszólítva.
Az ellátásukat pedig nem az első alkalommal kell megszüntetni, hanem először is fel kell szólítani,
hogy tegyen eleget a kötelezettségének. Ha a felszólításnak nem tesz eleget, utána meg lesz tőle vonva
a BPJ.
A buszcseréről pedig jegyző úr már elmondta, hogy a tulajdonjog a miénk, mi döntünk arról, hogy
melyiket mire használjuk.
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A pala ártalmatlanítását már felvetetettem Debrecenben. Beadtam egy kérelmet, hogy segítsenek az
elszállításában. A Környezet Felügyelettől is voltak itt, lefotózták, felmérték; tudják jól, hogy ezt saját
költségen nem tudjuk megoldani, segíteni fognak.

- Balogh Sándor bökönyi lakos ügye
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Balogh Sándor és családja részére mégsem tudjuk megvásárolni Marsi Hajnalka Zrínyi úti házát, ezért
más megoldást kell találnunk. Marozsán György Makarenko úti házát is megvásárolhatnánk. A ház
magában 700 eFt, kerttel együtt 1 mFt.
Marozsán Mihály képviselő:
Marozsán György testvéreként érintett vagyok az ügyben, emiatt kérem a döntésből való
kizárásomat.
Marozsán Mihály kérelmét a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
300 eFt-ot megérne a telek is. Akár fákat is ültethetnénk bele.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha meg is vásároljuk, az a kitétel továbbra is él, hogy havonta 30 eFt-ot fizet, míg vissza nem fizeti a
ház teljes vételárát az Önkormányzatnak. Ha 3 hónapig nem fizeti, kilakoltatjuk.
Balogh Sándor 150 eFt-ot fizet a ház árába, mivel ennyit kapott a belvíz miatt lakhatatlanná vált
házának tetőszerkezetéért.
Kérem a Képviselő-testületet, aki támogatja, hogy Marozsán Péter Makarenko utcai házát
megvásároljuk, kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2011. (V.12.) önkormányzati
határozata
A Képviselő testület
megvásárolja, Marozsán Péter ( született: Nyíregyháza,
1956.04.02; anyja neve: Szabó Erzsébet) 4231 Bököny,
Makarenko u. 9. szám alatti lakos tulajdonát képező
Bököny külterület 0126/2 hrsz-ú ingatlanát 1.000.000.forint – azaz egymillió forint – összegben, melyet a 2011.
évi költségvetésből biztosít.
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Megbízza Dr. Papp László ügyvéd Urat a szerződés
elkészítésére, és felhatalmazza Gyalogné Lovas Irén
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. június 30.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Képviselő-testületet, aki támogatja, hogy Marozsán Péter Makarenko utcai házát eladjuk
Balogh Sándor bökönyi lakosnak, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2011. (V.12.) önkormányzati
határozata
A Képviselő testület
eladja, Balogh Sándor (született:Bököny, 1963.02.21;
anyja neve: Gál Ida) 4231 Bököny, Makarenko u. 21.
szám alatti lakosnak a Bököny külterület 0126/2 hrsz-ú
telekingatlan 1/10 részét és a rajta található
felépítményeket 700.000.- forint – azaz hétszázezer forint
– összeg befizetése mellet.
Megbízza Dr. Papp László ügyvéd Urat a szerződés
elkészítésére, és felhatalmazza Gyalogné Lovas Irén
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. június 30.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, aki támogatja, hogy aki támogatja, hogy a Dél-Nyírségi Szociális
és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Bökönyi Intézményegysége 2010. évben fennmaradt 2.303 eFt
pénzmaradvánnyal csökkentsük a 2011. évi költségvetésben tervezett előirányzatot, aki ezt elfogadja,
kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2011. (V.12.) önkormányzati
határozata
A Képviselő testület
Támogatja, hogy a Dél-Nyírségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Bökönyi
Intézményegysége 2010. évben fennmaradt 2.303
eFt pénzmaradvány összegével a 2011. évi
költségvetésben
tervezett
önkormányzati
hozzájárulás előirányzatát csökkenti.

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

Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

Polgármester

jegyző

Marozsán Mihály

Papp Csaba
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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