Bököny Község Képviselő-testülete
2011. július 29-i rendes üléséről
Ikt. szám: 644-15/2011.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai ( 104-118/2011., 12-13/2011. R.)
TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) A költségvetésről szóló 2/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításának
megtárgyalása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3) Tájékoztató a Bökönyi Fesztivál pénzügyi elszámolásáról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításának megtárgyalása, elfogadása./írásbeli előterjesztés/
Előadó: ÁMK int. vez.
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság
5) Barota Mihály Általános Művelődési Központ működésének és racionalizálási
lehetőségeinek megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: ÁMK int. vez
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság
6) Tájékoztató a Barota Mihály Általános Művelődési Központ 2011/2012-es tanév és nevelési
év kezdéséről, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: ÁMK int. vez
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság
7) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Intézkedési tervének megtárgyalása,
elfogadása./írásbeli előterjesztés/
Előadó: ÁMK int. vez
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság
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8) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Esélyegyenlőségi programjának
megtárgyalása, elfogadása./írásbeli előterjesztés/
Előadó: ÁMK int. vez
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság
9) Bököny Község Önkormányzat bűnmegelőzési programjának
elfogadása./írásbeli előterjesztés/
Előadó: jegyző
Véleményezi: Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság

megtárgyalása,

10) Egyebek

Gyalogné Lovas Irén
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 29. napján 13:00 órakor
megkezdett üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Komoróczy Péter
Marozsán Mihály
Piskolczi Géza
Taskó Miklós

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József
Fekete Beáta
Kostenszkyné Lévai Erzsébet
Dr. Papp László
Szücsné Fekete Irén

jegyző
pénzügyi előadó
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai
napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom. Dr. Horváth József alpolgármester
és Papp Csaba képviselő igazoltan hiányzik. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek
Taskó Miklós és Dr. Komoróczy Péter képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) A költségvetésről szóló 2/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
2) Tájékoztató a Bökönyi Fesztivál pénzügyi elszámolásáról
3) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának megtárgyalása,
elfogadása.
4) Barota Mihály Általános Művelődési Központ működésének és racionalizálási lehetőségeinek megtárgyalása.
5) Tájékoztató a Barota Mihály Általános Művelődési Központ 2011/2012-es tanév és nevelési év kezdéséről, a
személyi és tárgyi feltételek alakulásáról.
6) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Intézkedési tervének megtárgyalása, elfogadása.
7) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása, elfogadása
8) Bököny Község Önkormányzat bűnmegelőzési programjának megtárgyalása, elfogadása
9) Szociális Földprogram pályázaton való részvétel megtárgyalása
10) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
11) Egyebek
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2011. (VII.29.) számú
határozata
Döntés a napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) A költségvetésről szóló 2/2011.(III.16.) önkormányzati
rendelet módosításának megtárgyalása
2) Tájékoztató a Bökönyi Fesztivál pénzügyi elszámolásáról
3) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Szervezeti
és Működési Szabályzat módosításának megtárgyalása,
elfogadása.
4) Barota Mihály Általános Művelődési Központ
működésének
és
racionalizálási
lehetőségeinek
megtárgyalása.
5) Tájékoztató a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ 2011/2012-es tanév és nevelési év kezdéséről, a
személyi és tárgyi feltételek alakulásáról.
6) Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Intézkedési tervének megtárgyalása, elfogadása.
7) Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása, elfogadása
8) Bököny Község Önkormányzat bűnmegelőzési
programjának megtárgyalása, elfogadása
9) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról.
10) Egyebek
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont:
A költségvetésről
megtárgyalása.

szóló

2/2011.(III.16.)

önkormányzati

rendelet

módosításának

Fekete Beáta pénzügyi előadó:
A kapott támogatások és átcsoportosítások következtében a 2/2010. (III. 16.) számú költségvetési
rendeletben módosítani szükséges a megfelelő bevételi és kiadási előirányzatokat.
A Barota Mihály ÁMK Kulturális intézményegysége érintésvédelmi, villámvédelmi szabványossági
felülvizsgálata és azzal összefüggő villanyszerelési munkálatok elvégzése 377eFt. összeggel növeli a
dologi kiadások, az intézményfinanszírozás és a forráshiány előirányzatát.
Óvodáztatási támogatás jogcímen kapott 240 eFt összeg emeli a központosított előirányzatok és a
szociálpolitikai juttatások előirányzatát.
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen kiutalt 115 eFt összeg növeli a
központosított előirányzatokat illetve a dologi kiadások előirányzatát.
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetésre költségvetésben tervezett 2.313 eFt
csökkenti a támogatásértékű bevételek és dologi kiadások előirányzatát, illetve ezen jogcímen
biztosított 7.825 eFt összeg növeli a központosított támogatások és a dologi kiadások előirányzatát .
Vis maior pályázat keretében nyújtott 880 eFt összegű támogatás növeli a központosított
támogatások és a dologi kiadások előirányzatát.
Az ÖNHIKI I. ütemben megítélt 14.208 eFt összegű támogatás növeli az állami támogatások
előirányzatát, és csökkenti a forráshiány összegét ugyanezen összegben.
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címen kapott 6.347 eFt növeli a központosított
támogatások bevételi előirányzatát. Kiadási oldalon az intézményfinanszírozást és a dologi kiadásokat
emeli ugyanezen összeggel.
Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatása
jogcímen biztosított 7.252 eFt összeg emeli a központosított támogatások, intézményfinanszírozás
valamint a személyi juttatások (6.114eFt) és járulékai (1.138eFt) előirányzatát.
A Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen utalt 1.641 eFt növeli a
központosított támogatások előirányzatát valamint a személyi juttatások (Pmh: 343 eFt, ÁMK
949eFt), és járulékai (Pmh: 93 eFt, ÁMK 256eFt), illetve az intézményfinanszírozás összegét (1.205
eFt)
A Barota Mihály ÁMK költségvetésében a Közművelődési tevékenységek szakfeladat dologi kiadásai
között lett megtervezve a falunap kiadása 200 eFt összegben. A rendezvény kiadásai és bevételei
viszont a Polgármesteri Hivatal költségvetésében teljesültek, így az összeg átkerül a hivatal
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költségvetésébe, így csökken az ÁMK dologi kiadása, és az intézményfinanszírozás összege, és nő a
hivatal dologi kiadásainak előirányzata.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a költségvetésről szóló 2/2011.(III.16.)
önkormányzati rendelet módosítását a Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a költségvetésről szóló 2/2011.(III.16.)
önkormányzati rendelet módosítását, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2011. (VII.29.) számú
rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (III.16.) számú rendelet módosításáról
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat– és hatásköreiről
szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV, törvény 92.
§ (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§
A 2/2011.(III.16.) rendelet 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi
a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét
c) hiányát

567.511 ezer forintban
583.535 ezer forintban
16.024 ezer forintban

állapítja meg.
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(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási, bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt
előirányzatok jogcímenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület.
Működési bevételek előirányzata összesen:
Ebből:

550.514 eFt.

- Intézményi működési bevételek

16.237 eFt.

- Önkorm. sajátos működési bevétele

145.147eFt.

- Önk. költségvetési támogatása

305.496 eFt.

- Támogatásértékű bevételek

56.656 eFt.

- Előző évi műk.c. pénzmaradvány igénybev.

10.954 eFt.

- Likvid hitel (forráshiány)

16.024 eFt.

Fejhalmozási bevételek előirányzata összesen:33.021 eFt.
Ebből:
- Támogatásértékű bevételek

25.301 eFt.

- Előző évi felh..c. pénzmaradvány igénybev

7.720 eFt.

Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Személyi juttatások

550.514 eFt.
207.909 eFt.

- Munkaadót terhelő járulékok

51.285 eFt.

- Dologi kiadások

162.559 eFt.

- Támogatásértékű működési kiadás

7.200 eFt.

- Műk. célú pénzeszközátadás:

3.300 eFt.

- Társadalom- és szociálpol. juttatások

115.631 eFt.

- Ellátottak pénzbeli juttatása

1.930 eFt.

- Tartalékok

700 eFt.

Fejhalmozási kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Felújítások

33.021 eFt.
6.882 eFt.

- Beruházások

24.339 eFt.

- Felhalmozási célú hitel törlesztés

1.800 eFt.

2.§
(1) A Rendelet. 4 számú mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép.
3.§
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
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* Fekete Beáta elhagyta az üléstermet.

2. Napirendi pont:
Tájékoztató a Bökönyi Fesztivál pénzügyi elszámolásáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Bököny Község Képviselő-testülete, a 2011. évi költségvetési rendeletében bruttó 200. 000 forint
összeget határozott meg fesztivál megszervezésére. A fesztivált 2011. június utolsó szombati napjára
szerveztük meg, ezzel nem szakítva meg a régi vezetés elképzelését, aki anno egy hagyományt
teremtve ezen a napon rendezett meg 5 falunapot. A fesztivál pénzügyi elszámolásáról írásbeli
előterjesztést küldtünk ki, amiből kitűnik, hogy nem léptük túl a képviselő-testület által adott
összeget.
Piskolczi Géza képviselő:
A 200 eFt megszavazott önkormányzati pénzből hogy sikerült megszervezni egy ilyen rendezvényt?
Egy részletes beszámolót szeretnék kérni erről.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
1.300 eFt-ba került a rendezvény, a 200 eFt-on felüli összeget támogatók és polgármester asszony
ajánlotta fel, mivel lemondott négyhavi költségátalányáról.
Piskolczi Géza képviselő:
Vasárnap reggel, amikor megláttam polgármester asszonyt és Borosnét, ahogy a szemetet szedik a
Piac területén 83 közhasznú munkás mellett, akkor azt gondoltam, hogy inkább elfordulok.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nem kellett volna elfordulnod, mert én akkor is elmondtam, hogy a gyűrű nem esik le az ujjamról.
Attól, mert én polgármester vagyok, ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más. Nem érzem magam
kevesebbnek, mert a szemetet összeszedtem Borosné Mellár Annával.
Köszönöm mindenkinek, aki a falunap létrejöttében segített, akár adománnyal, akár a munkájával. A
falunap élelmiszer részéről: Kostenszkyné igazgatóasszony ismerőse 3 birkát, a Vadásztársaság őzet, a
boltosok élelmiszeradományt ajánlottak fel, így élelmiszerre nem kellett költenünk.
Piskolczi Géza képviselő:
A beszámolóban több név szerepel.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Igen, mert sokan voltak, akik tárgyi ajándékokat ajánlottak fel. Például Sánta István egy nyomtatót,
Urbin Péter a plakátok fénymásolását, Báji-Nagy Bertalanné bort, a Renomé Print evőeszközöket,
krétákat, íróeszközöket, Iváncsik Sándor és Sárai Éva nyereményhétvégét ajánlott fel. A tombola
ajándékok döntő részét a férjem mezőgazdasági beszállítója ajánlotta fel. Nagyon sokan járultak
hozzá, hogy a falunap ilyen színvonalas legyen.
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Szücsné Fekete Irén bizottsági tag:
A lakosság meg volt elégedve és azt mondták, hogy jobb volt itt, a főtéren, mint a sportpályán, mert
ott be volt nyomva egy sarokba a rendezvény és alig fértek el az emberek.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Tény, hogy nem adtunk ingyen ebédet a lakosság számára, de én úgy gondolom, hogy egy falunap
nem arról szól, hogy „együnk, igyunk, dorbézoljunk”. Nem volt, aki összetört volna bármit a
közterületen. A rendezvény egyszerre több helyszínen zajlott: a gyerekeknek az Óvoda közön
rajzverseny és az iskola udvarán játékok voltak, így védve voltak a tömegtől. A Piac területén
főzőverseny volt a csapatoknak, a futballistáknak pedig focimeccs a köves pályán, a fellépőket a KHT
udvarán láttuk vendégül és a főtér pedig a koncerteknek és előadásoknak adott helyet. Szép látványt
nyújtott a közönségnek, sokan eljöttek a szomszédos településekről.
A Bökönyi Fesztivál pénzügyi elszámolásáról szóló tájékoztatót a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta,
átadom a szót a bizottság elnökének.
Taskó Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadta a Bökönyi Fesztivál pénzügyi elszámolásáról szóló
tájékoztatót.
Piskolczi Géza képviselő:
Mindenki a saját lovát dicséri. A másik dolog pedig az, hogy az útlezárással sok ember közlekedését
nehezítették meg. Biztos nem beszéltél olyan emberekkel, akiknek nem tetszett a falunap.
Szücsné Fekete Irén bizottsági tag:
Akik hozzá voltak szokva az ingyen ebédhez és most nem kaptak, azoknak biztos nem tetszett. Az
útlezárást illetően pedig, Piskolczi képviselő úrnak azért nem jött jól, mert az éttermében lakodalom
volt. Értem a keserű szájízét, hogy a vendégek nem úgy közlekedtek, ahogy megszokták, de az
emberek nem csináltak ebből problémát, mert tudomásul vették, hogy rendezvény van.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Meg lehetne oldani azt is, hogy akár ne ezen a napon legyen a falunap, hanem például július első
hetén. Csak az a gond, hogy szerintem Piskolczi képviselő úrnak ugyanolyan bosszúságot fog okozni,
mert ha következő évben pont akkor lesz lakodalom, akkor ugyanez lesz.
Szücsné Fekete Irén bizottsági tag:
Piskolczi képviselő úr sem tudja előre megtervezni. Szerintem ez egy felesleges vita.
Piskolczi Géza képviselő:
Szűcsné Fekete Irén kapott szót? Nem láttam, hogy jelentkezett volna.
Dr. Papp László bizottsági tag:
Ennyi erővel neked is jelentkezned kellene, nem te vezeted az ülést már egy éve. Nem kell ezt a témát
ilyen irányba elvinni.
Piskolczi Géza képviselő:
Maradjunk tárgyilagosak és ne rajtam lovagoljon mindenki!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
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Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Bökönyi Fesztivál pénzügyi elszámolásáról
szóló tájékoztatót, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2011. (VII.29.) önkormányzati
határozata
Tájékoztató a Bökönyi Fesztivál pénzügyi elszámolásáról.
A képviselő-testület
Elfogadja a Bökönyi Fesztivál pénzügyi
elszámolásáról szóló tájékoztatót.

* Taskó Miklós képviselő elhagyta az üléstermet.

3. Napirendi pont:
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításának megtárgyalása, elfogadása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Írásbeli előterjesztést kiküldtünk a napirendi pontról, az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport
Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
A bizottság tárgyalta a napirendi pontot, az igazgató asszony javaslatot tett néhány pontban
változtatásra: mindezen részek egy intézményegységben foglalnak helyet. A Kulturális
Tagintézményben dolgozók feladatait munkaköri leírás szabályozza. Amennyiben az
önkormányzathoz tartozó Ifi tanyára dolgozó felvételére kerül sor, annak szakmai irányítása az iskola
és kulturális igazgatóhelyettes feladata.
A bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.
* Taskó Miklós képviselő megérkezett az üléstermet.
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2011. (VII.29.) önkormányzati
határozata
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
A képviselő-testület
Megvitatta és elfogadta a Barota Mihály Általános
Művelődési Központ Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítását.
Határidő: 2011. évi iskolakezdés
Felelős: AMK isk.igazg.

4. Napirendi pont:
Barota Mihály Általános Művelődési
lehetőségeinek megtárgyalása.

Központ

működésének

és

racionalizálási

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság, az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság és
az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta, átadom a szót a bizottságok
elnökeinek!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. A Művelődési Központ, mint Tagintézmény,
megszűnne és Intézményegység lenne – ezzel az igazgató-helyettesi állás is megszűnne, a kulturális
feladatok pedig Ködöböcz Zoltán feladataihoz lennének csatolva. Tárgyaltuk a konyhát is, két
lehetőség került szóba: az egyik, hogy egy szigorúbb ellenőrzés mellett üzemeltetnénk a konyhát és
így hátha költségtakarékosabb lenne a gazdálkodása, a másik pedig az, hogy ha nem sikerül
csökkenteni a konyha hiányát, akkor kiadhatnánk vállalkozásba. Határidőt is szabtunk: 2012. január
31. – ekkor megvizsgálnánk, hogy hogyan alakult a takarékosság. Január 31. után pedig eldöntenénk,
hogy hogyan üzemeljen tovább a konyha.
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Az előbb felsoroltakkal kiegészítve a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
felé a Barota Mihály Általános Művelődési Központ működésének és racionalizálási lehetőségeinek
megtárgyalását.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Akár a Bentlakásos Idősek Otthona konyhájának és az iskola konyhájának összecsatolásán is
gondolkodhatnánk.
Dr. Papp László bizottsági tag:
Nyilvánvalóan racionalizáltabban működne egy konyha, mint kettő; nem beszélve arról, hogy nem
látjuk azt, hogy a Bentlakásos Idősek Otthona konyháján milyen nyersanyagnormával dolgoznak.
Piskolczi Géza képviselő:
Azt is figyelembe kell venni, hogy a gyermekétkeztetés merően eltér a nyugdíjas étkeztetéstől. A
konyha kapacitását is meg kellene vizsgálni, hogy képes-e akár 3-4 fajta levest ebédre elkészíteni.
Dr. Papp László bizottsági tag:
Viszont, a munkabérek (közalkalmazotti) és a rezsi is jelentősen csökkenne. Előzetes számítások
nélkül is nyilvánvaló, hogy ha két veszteséges konyhát összekötünk és csökkennek a kiadások, akkor
az csak nyereséges lehet az önkormányzat számára.
Taskó Miklós képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé. Az előbb felmerült dolgok mellett a térítési díjakat is tárgyaltuk. Az
ÁMK és a Polgármesteri Hivatal dolgozói 400 Ft-os áron vehetik meg az ebédet, viszont
szabályoznunk kellene, hogy egy fő naponta hány adagot vehet.
Piskolczi Géza képviselő:
22 adag ebédnél nem vihet többet, mert ha többet visz, azt már nem lehet 400 Ft-tal számolni,
hanem 600 Ft-ért.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az a lényeg, hogy a munkavállaló a 400 Ft-os áron megvásárolt ebédjeinek száma ne haladja meg a
munkanapok számát.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült az is, hogy a konyha 50 eFt-os bérleti díja kevésnek bizonyult,
ezért a bizottság a következő díjszabást javasolja a Képviselő-testület felé: 50-100 főig 50 eFt., és
minden további 50 főig plusz 20 eFt.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Hány fős a befogadóképessége a konyhának?
Kostenszkyné Lévai Erzsébet bizottsági tag:
170-180 fő. Az emeleten is lehetne, ha lenne felvonó.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
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Az a lényeg, hogy a konyha is legyen kiadva rendezvények alkalmából, a lakosság szolgálatába kell
állítani. Valamikor azért épület meg, hogy ne csak a gyerekétkeztetést, hanem lakossági rendezvények
helyéül is szolgáljon. Nem fogjuk azt mondani, hogy nálunk szervezzék, de aki akarja, hadd csinálja.
Legyünk egymással emberségesek.
Piskolczi Géza képviselő:
Nekem csak az a problémám, hogy ha 2000-ben a konyha azért épült meg, hogy ott is szervezzenek
rendezvényeket, legyen konkurenciám, akkor az étkezdében csinálják és ne az óvodai foglalkoztató
teremben. A terem ki és bepakolása 40-50 munkaórát igénybe vesz, és ezt az összeget sehol nem
látom beszámolva lenni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Azt a házigazda kifizeti.
Piskolczi Géza képviselő:
A közmunkásoknak?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A közmunkások a faluért vannak.
Piskolczi Géza képviselő:
A másik meg az, hogy 50 eFt-ért kiadtuk Tóthéknak a konyhát. Nem nekik adtuk ezt a kedvezményt,
hanem a balkányiaknak, mert a vendégek nagyobb része balkányi volt.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nem voltak többen, ott voltam a lakodalomban.
Piskolczi Géza képviselő:
Amikor Tóthnéék velem egyezkedtek, akkor azt mondta, hogy ők csak 70-80-an lesznek, a másik rész
pedig 80-100-an. Nem az a lényeg, hogy engem palira vettek vagy sem, hanem az, hogy mi a
balkányiaknak adtuk ezt a rettenetesen nagy kedvezményt. Csokoládé szökőkút volt, 300 eFt-os volt
a virágeső, mi meg sajnáljuk meg?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nálad úgy működik, hogy ha meg tudja fizetni, akkor jól meg kell pumpolni? Képviselő úr, hagyjuk
ezt a vitát, hagyjuk egymást békén. Hagyd, hogy az önkormányzat étkezőjében is lehessen
rendezvényt tartani!
Piskolczi Géza képviselő:
Nem fogom senki kezét. Én csak azt mondom, hogy ne a foglalkoztató teremben legyen, hanem csak
az étkezőben.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha több vendég van, miért ne lehetnének ott is?
Piskolczi Géza képviselő:
Mert az rettenetesen költséges és a fal beissza a zsíros szagot.
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Kostenszkyné Lévai Erzsébet bizottsági tag:
Ez az óvodai helyiség kényszerből lett bevonva a rendezvények miatt, ugyanis az emeletet kellene
bevonni, mivel ott épült egy galéria. Ez a galériarész viszont használhatatlan, mert nincs felvonó és
így nem lehet ételt felszolgálni. A bérleti díjra visszatérve: amikor az 50 eFt-os bérleti díjat
megszavazta a testület, a határozatban is benne van, hogy ez csak egy egyszeri díjazás.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és a
Pénzügyi Bizottság által említett változtatásokkal szintén elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
felé. Továbbá, a nyersanyag norma módosításáról is beszéltünk. A nyersanyagnormákat le lehetne
csökkenteni 30-40 Ft-tal, ami megtakarítást jelentene. A beszerzés is a helyi őstermelőktől történjen,
nagybani piaci áron.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki támogatja, hogy a Barota Mihály ÁMK Konyhai
Intézményegységének bérleti díját 100 főig bruttó 50 eFt/alkalom, és minden további 50 főig plusz
bruttó 20 eFt-ban állapítsuk, az kézfenntartással jelezze!
Piskolczi Géza képviselő:
Ha az 50 eFt marad, akkor lényegében nem emeltünk semmit. Emeljük 70 eFt-ra.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Én is támogatom, hogy valamennyit emeljünk rajta.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
60 eFt 100 főig elég lenne, és ugyanúgy maradhatna a plusz 20 eFt minden plusz 50 főnél.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki támogatja, hogy a Barota Mihály ÁMK Konyhai
Intézményegységének bérleti díját 100 főig bruttó 60 eFt/alkalom, 101-150 főig bruttó 80
eFt/alkalom és 151-200 főig bruttó 100 eFt/alkalom, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2011. (VII.29.) önkormányzati
határozata
Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások,
és egyéb helyiségek, és kiadható földterületek bérleti díjának megállapítása
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:
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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:
100 főig:
60.000.-ft/alkalom
101-150 főig:
80.000.-ft/alkalom
151-200 főig: 100.000.-ft/alkalom
-Egész estés rendezvény esetén
-1-5 órás rendezvény esetén
- Egészségház orvosi rendelők díjai
- Egészségház váróterem és közös
helyiségek bérleti díja

20.000.-ft/alkalom
15.000.-ft/alkalom
250.- ft/hó/m2
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

60/2011.(IV.15.) önkormányzati határozatát hatályon kívül
helyezi ezen határozat hatályba lépését követően.
Határidő: 2011. augusztus 01.
Felelős: polgármester
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki támogatja, hogy az önkormányzati dolgozók
munkahelyi vendéglátás keretében, bruttó 400 Ft/alkalom térítési díj ellenében adott hónap
munkanapjainak számával megegyező mennyiséget vehetnek, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2011. (VII.29.) önkormányzati
határozta
Az Önkormányzat Intézményeinek
munkahelyi vendéglátás térítési díjairól.
A Képviselő-testület
71/2011. (IV.15.) önkormányzati határozatát hatályon
kívül helyezi.
Az Önkormányzat Intézményeinek munkahelyi
vendéglátás térítési díjairól az alábbiak alapján döntött,
az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák:
- Dolgozói /önkormányzati dolgozók/ 320 Ft
- Vendég 480 Ft
Továbbá, a Képviselő-testület az önkormányzati
dolgozók nettó 320 Ft-os térítési díj ellenében
vásárolható
ebédek
számát
tárgy
hó
munkanapjainak
számával
megegyezően
határozza meg.
Határidő: 2011. augusztus 1.
Felelős: polgármester
* Marozsán Mihály képviselő megérkezett az ülésterembe.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki támogatja Ködöböcz Zoltán, mint a Barota Mihály
Általános Művelődési Központ Kulturális Intézményegység vezető-helyettesének kinevezését, az
kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2011. (VII. 29.) önkormányzati
határozata
Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Intézményegység
vezető-helyettes kinevezéséről
A Képviselő-testület
1.) Megvitatta és elfogadta, hogy a Barota Mihály Általános
Művelődési
Központ
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának figyelembe vételével, az Intézmény
Szervezeti felépítésének változatlan hagyása mellett, a
Kulturális Intézményegység élére igazgatóhelyettest nem
nevez ki, hivatkozva a 150/1992. (XI. 20.)
kormányrendeletre.
2.) A helyettesi munkaköri feladatokat, Ködöböcz Zoltán
Iskolai intézményegység vezető munkaköri feladataiba
illeszti be.
3.)

Felhatalmazza
Kostenszkyné
Lévai
Erzsébet
intézményvezetőt, hogy a Képviselő-testületi határozatot
2011. augusztus 31. napjáig hajtsa végre.

4.) Az Általános Művelődési Köpont Szervezeti felépítése 2011.
szeptember 01. napjától:
Barota Mihály Általános Művelődési Központ Bököny, József Attila út 2. 4231
ÁMK vezető
Kulturális
intézményegység

Óvodai
intézményegység
Óvodai
igazgatóhelyettes
Óvodapedagógusok

Iskolai
intézményegység
Iskolai és Kulturális
igazgatóhelyettes
Tanárok

Gazdasági
intézményegység
Gazdasági
___
igazgatóhelyettes
Kulturális szervező Könyvelő

Dajkák

Tanítók

Könyvtáros

Adminisztrátor

Napközisek

Teleházi segítő

Technikai
dolgozók

Konyha
Élelmezésvezető
Szakácsok
Konyhai
kisegítőkszakácsok

Biztonsági őr

Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: AMK intézmény vez.
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5. Napirendi pont:
Tájékoztató a Barota Mihály Általános Művelődési Központ 2011/2012-es tanév és nevelési
év kezdéséről, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ 2011/2012-es tanév és nevelési év kezdéséről, a
személyi és tárgyi feltételek alakulásáról szóló tájékoztatót az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és
Sport Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
A bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Annyi merült fel, hogy Kostenszkyné igazgató asszony azt
kérné a képviselő-testülettől, hogy engedélyezze 7. osztályban a csoportbontást angol nyelvből, mert
hatékonyabb lenne a tanulás. Továbbá, Urbin Péterné helyét szerződéssel, egy rajz-magyar szakos
óraadó tanárral töltenék be.
A bizottság az említett kiegészítéssel elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Barota Mihály
Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ 2011/2012-es tanév és nevelési év kezdéséről, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról
szóló tájékoztatót, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2011. (VII. 29.) önkormányzati
határozata
Barota Mihály Általános Művelődési Központ 2011/2012-es tanév és nevelési év
kezdéséről, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról szóló tájékoztató
A Képviselő-testület
Elfogadja a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ 2011/2012-es tanév és nevelési év
kezdéséről, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról
szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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6. Napirendi pont:
Barota Mihály Általános
megtárgyalása, elfogadása.

Művelődési

Központ

Esélyegyenlőségi

programjának

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság tárgyalta, átadom a szót
a bizottság elnökének!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé.
Kostenszkyné Lévai Erzsébet bizottsági tag:
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának érdekében minden
településnek meg kell tervezni és végre kell hajtani a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi
Programját. A közoktatási intézményeknek a települési programban rájuk vonatkozóan tervezett
feladatok megvalósítását Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Programban kell kidolgozniuk.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ Esélyegyenlőségi programját, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2011. (VII. 29.) önkormányzati
határozata
Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása, elfogadása.
A Képviselő-testület
Elfogadja a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ Esélyegyenlőségi programját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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7. Napirendi pont:
Barota Mihály Általános Művelődési Központ Intézkedési tervének megtárgyalása,
elfogadása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság tárgyalta, átadom a szót
a bizottság elnökének!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ Intézkedési tervét, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2011. (VII. 29.) önkormányzati
határozata
Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Intézkedési tervének megtárgyalása, elfogadása.
A Képviselő-testület
Elfogadja a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ Intézkedési tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8. Napirendi pont:
Bököny Község Önkormányzat bűnmegelőzési programjának megtárgyalása, elfogadása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot az Ügyrendi- és Vagyon-nyilatkozat Ellenőrző Bizottság tárgyalta, átadom a szót
a bizottság elnökének!
Taskó Miklós képviselő:
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A bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja Bököny Község Önkormányzat
bűnmegelőzési programját, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2011. (VII. 29.) önkormányzati
határozata
Bököny Község Bűnmegelőzési Programjának elfogadásáról
A Képviselő-testület
1.) Kiemelt feladatának tekinti Bököny község
közbiztonságának javítását, a bűnmegelőzési
feladatok hatékony ellátását.
2.) Megvitatta és elfogadta e határozat mellékletét
képező Bűnmegelőzési Koncepciót.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

9. Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
2011. 06. 25-én megrendezésre került a Bökönyi Fesztivál. Nagyon jól sikerült, köszönet illeti a
támogatókat. A teljesség igénye nélkül szeretném megköszönni Csordás Györgynek, a FOTOZOOM Kft ügyvezetőjének, Bede Józsefnek a Szabolcs-Takarékszövetkezet elnök-igazgatójának,
Sárai Évának, Pistár Jánosnak, Papp Józsefnek a Zsindelyes pálinkafőzde ügyvezető-tulajdonosának,
Nyesti Csabának a Nyír-Flop Kft ügyvezető igazgatójának, Kiss Józsefnek, Simon Péternek a Simon
Info Kft ügyvezetőjének, Urbin Péternek, Sánta Istvánnak, Báji-Nagy Bertalannénak, Szűcs
Mihálynénak a Renomé-Print Kft ügyvezetőjének, Horváth Ferencnek a BASF képviselőjének és
Sigér Miklósnak. Külön köszönet illeti a Bököny Nonprofit Kft dolgozóinak, a közcélú
foglalkoztatottaknak, az ÁMK minden dolgozójának, a Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának,
Gulyás József Jegyző Úrnak és mindenkinek, aki segített nekünk, hogy egy ilyen színvonalas fesztivál
részesei lehettünk.
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2011. 06. 29-én az ÁMK Iskolai tagintézményének a T.Á.M.O.P. 3.4.3. „Iskolai Tehetséggondozás a
Tehetséges Bökönyi Gyermekekért” című projekt záró ünnepségén vettem részt Gulyás József
Jegyző Úrral.
2011. 06. 30-án az ÁMK dolgozóinak évzáró ünnepségén vettem részt jegyző Úrral.
2011. 07. 02-án Nyíregyházán a Megyei Önkormányzat Dísztermében voltam Szálku Tiborral,
Marozsán Mihállyal, Juhász Jánossal, ahol ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására került
sor. Labdarugóinkat a Magyar Labdarugó Szövetség Sz-Sz-B. Megyei Igazgatósága a megyei III.
osztály Nyíregyházi Csoport Felnőtt Bajnokság III. helyezésért kupával, érmekkel és bőr
focilabdákkal jutalmazta. Az érmeket 2011. 07. 08-án adtuk át a labdarugóknak.
2011. 07. 07-én a Nyír-Ber Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft
ügyvezetője, Béres Csaba, mint hivatalos közbeszerzési tanácsadó, beruházás lebonyolító megküldte
az ajánlatok elbírálását, értékelését követően meghozott döntését, melyben az eljárás nyerteseként a
legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő KÉT ÁCS Kft. ajánlatát fogadta el, nettó 14.386.032 Ft
összegben. Tájékoztatásul közlöm, hogy a Czellér-Ber Kft. nettó 20.092.792.Ft, az ÉP-Flex Kft.
pedig nettó 18.789.128 Ft-os ajánlatott tett.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Nyír-Ber Kft a közbeszerzést bruttó 100.000 Ft-ért
végezte el.
Ugyanezen a napon, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megküldte a Bököny településközpont
rekonstrukció közútkezelői hozzájárulását, melyben a munka kezdési időpontja 2011. 07. 11., a
tervezett befejezés időpontja: 2011. 10. 11.
2011. 07. 08-án a Megyei Tűzoltó Szövetségre vittem be az Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatát.
A megpályázott összeg: 959.750 Ft. Ezen összegből gépjármű vizsgáztatást, üzemanyag,
áramfejlesztő és tömlő beszerzést eszközölne az egyesület.
2011. 07. 11-én a Polgárőr Egyesület pályázatát nyújtottam be, melyet már el is bíráltak. A megyei
szövetség 145.000 Ft támogatást állapított meg az egyesület számára. Ez az összeg többnyire
üzemanyag beszerzésre lesz fordítva.
2011. 07. 12-én a Belügyminisztérium megküldte tájékoztató levelét az ÖNHIKI döntésről, és
14.208.000 Ft támogatást állapított meg. Meghatározta a megállapított összeg felhasználási célját,
mely szerint az alapfokú nevelési, oktatási intézmények fenntartására 10.208.000 Ft, az egyéb
kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány mérséklésére pedig 4.000.000 Ft-ot
határozott meg. Ez vissza nem térítendő támogatás, de kizárólag a fenti célokhoz kötötten
használható fel. Ezen összeg felhasználását az érintett miniszterek, és a Magyar Államkincstár Megyei
Igazgatósága ellenőrizheti.
2011. 07. 14-én a Nagykállói Rendőrőrsön Kistérségi Egyeztető Fórumon vettem részt Ugari Csaba
Polgárőrparancsnokkal, Boros Péter mezőőrrel, Szuhi Sándor polgárőrrel a „Hazánk
közbiztonságának megszilárdítására, a leginkább veszélyeztetett térségek, települések közbiztonsági
helyzetének javítására” elnevezésű Intézkedési Terv értékelése céljából. Itt, a jelenlévő kistérségek
polgármesteri fogalmaztak meg célokat és elvárásokat az elkövetkezendő időkre nézve az
önkormányzat, rendőrség, polgárőrség és mezőőrök közös tevékenységéről.
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2011. 07. 15-én Nyíregyházán, a Szabolcs-Takarékszövetkezetnél voltunk a szennyvízzel
kapcsolatban szükséges hitelfelvétellel ügyintézése céljából. A Takarékszövetkezet előzetes
tájékoztatása alapján megállapítható, hogy a beruházáshoz szükséges hitelt biztosítani tudja.
Ugyanezen a napon, a Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal Nagykállói Munkaügyi Központ átalakított
épületének ünnepélyes átadásán vettünk részt Gulyás József jegyző Úrral. Az Európai Uniós
követelményeknek megfelelően átalakított épületet Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért
felelős államtitkár adta át. Az államtitkár úr beszélt a tervezett változásokról is. A munkaügyi központ
vezetője elmondta, hogy lehetőségünk van Szociális Földprogram keretében pályázatot benyújtani.
Ezzel a lehetőséggel élni kívánunk. Ennek a pályázatnak az elkészítése folyamatban van.
2011. 07. 16-án az óvoda konyhájában hivatalosan is részt vettem Tóth Ágnes és Jaczkó Ádám
lakodalmában. Nagyon színvonalas lakodalom volt; a terem a bérlőnek köszönhetően nagyon szépen
fel volt díszítve. Megállapítottam, hogy ez a helyiség igenis alkalmas ilyen közösségi rendezvények
megszervezésére. Az étkek nagyon finomak, az italok kellően hűsítők, a terem, az evőeszközök, a
poharak tiszták voltak. Nagyon ügyesen és dinamikusan megoldották a felszolgálást is. Köszönet illeti
a dolgozókat a becsületes, tisztességes hozzáállásért. A megszabott 50.000 Ft-os bérleti díj a
számítások után megállapítható, hogy elegendő. A víz-, gáz-, villanyóra kezdő és záró állása szerint 11
m3 víz, 673 KW áram, 49 m3 gáz fogyott el, ami a gazdasági iroda számítása alapján 28.404 Ft.
Tehát, még 21.596 Ft többlet bevétele is van az ÁMK-nak, amit akár egyéb beszerzésre, felújításra is
fordíthat. Ezért szorgalmazom és kérem is az ÁMK-t, hogy ragadják meg ezeket a lehetőségeket,
mivel az állami normatíva a kiadásaikhoz kevés. Ezért az ilyen rendezvények bevételeiből pótolhatják
a felmerülő kiadásaikat.
2011. 07. 18-án a Vöröskereszthez voltunk Gorgyánné Kasu Zsuzsanna védőnővel, Taskó Miklósné
családgondozóval ruhaadományért, mely a szociális rászorultak között lesz szétosztva.
2011. 07. 22-én kállósemjéni Anna Bálon és a Szépkorúak találkozóján vettem rész.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolómat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2011. (VII. 29.) önkormányzati
határozata
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
A Képviselő-testület
Elfogadja Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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10. Napirendi pont:
Egyebek

- Bököny Község Piac területének helyretételéről
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Makarenko utcán megvásárolt három kertvég ügye még mindig nem oldódott meg. Nagy Sándor, a
Bököny Nonprofit Kft. ügyvezetője nem tette meg a szükséges lépéseket, hogy a kerítést a megfelelő
határmezsgyére tegyék, ezért utasítsuk a munka elvégzésére. Kérem a tisztelt képviselő-testületet,
hogy aki ezzel egyet ért, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2011. (VII.29.) önkormányzati
határozata
Bököny Község Piac területének helyretételéről
A Képviselő-testület
63/2011. (IV. 15.) önkormányzati
hatályon kívül helyezi.

határozatát

Utasítja Nagy Sándort, a Bököny Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy 2011. szeptember 30-ig a
Makarenko utcán megvásárolt kertvégek mentén, a
birtokviszonyoknak
megfelelően
kerítés
kialakításáról gondoskodjon.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: polgármester
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- Bököny, Debreceni úti közterületen lévő árusítóhelyek jogi helyzetének tisztázása:
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének.
Taskó Miklós képviselő:
A bizottság úgy gondolja, hogy fel kellene szólítani a tulajdonosokat, hogy ez év december 31-ig
szüntessék meg az árusítóhelyeiket, mert az önkormányzat 2012-ben nem szándékozik bérbe adni az
önkormányzati területet.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy a Bököny, Debreceni utcai közterületen
lévő árusítóhelyek közterület használati szerződései 2011. december 31. után ne kerüljenek
meghosszabbításra, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2011. (VII. 29.) önkormányzati
határozata
Debreceni úti közterületen lévő árusítóhelyek
jogi helyzetének tisztázása
A Képviselő-testület
Elfogadja, hogy a Bököny, Debreceni utcán,
közterületen lévő árusítóhelyek közterület
használati szerződései 2011. december 31.
után nem kerülnek meghosszabbításra.
Továbbá, a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert,
hogy
szólítsa
fel
az
árusítóhelyek
tulajdonosait
az
árusító
pavilonok elszállítására, áthelyezésére 2012.
január 1-jétől.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester
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- Döntés a Szilárdhulladék-gazdálkodási Társaságban való képviseletről
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Szükség van egy határozatra, amely felhatalmaz engem az Önkormányzat képviseletére a
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társaságban.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy a Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társaságban Gyalogné Lovas Irén képviselje Bököny Község Önkormányzatát, az kézfenntartással
jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2011. (VII. 29.) önkormányzati
határozata
Döntés a Szilárdhulladék-gazdálkodási Társaságban való képviseletről
A Képviselő-testület
elfogadja, hogy a Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társaságban
Gyalogné
Lovas
Irén
polgármester képviselje Bököny Község
Önkormányzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

- Szociális Földprogram pályázaton való részvétel megtárgyalása
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 2011. augusztus 5-i beadási határidővel nyílt pályázatot
hirdettek szociális földprogramok működtetésének támogatására. A pályázati felhívás alapján készült
részletes pályázati útmutató szerint a pályázathoz csatolni kell kötelező mellékletként többek között:
1. a Képviselő-testület döntése a program támogatásáról
2. önkormányzati rendelet kivonata a program működéséről
3. szervezeti- és működési szabályzat, amely a program működését szabályozza
4. együttműködés esetén a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodást.
A pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatban szereplő 20 fő bevonása 4.000.000 Ft összegű
támogatási igénnyel lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a pályázat keretében
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igényelhető maximális támogatás megítélése esetén az 5 ha föld megművelési és használt
mezőgazdasági gép vásárlására kínál lehetőséget (MTZ-50).
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki támogatja a Szociális Földprogramok támogatása című
pályázaton való részvételt, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
118/2011. (VII. 29.) önkormányzati
határozata
Döntés a Szociális Földprogramok támogatása c. pályázaton való részvételről
A Képviselő-testület
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Wekerle Sándor Alapkezelő által
meghirdetett szociális földprogramok működésének támogatására (kód: SZOC-FP-11).
A pályázaton Bököny Község Önkormányzata 20 fő
bevonásával 4.000.000 Ft összegű támogatásra tart
igényt.
Határidő: 2011. augusztus 5.
Felelős: Gyalogné Lovas Irén polgármester.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a szociális földprogramról szóló
önkormányzati rendeletet, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2011. (VII. 29.) önkormányzati
rendelete
a szociális földprogramról
Bököny Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ának (1) bekezdésében, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
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törvény 47. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó
földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő
ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010.(XI.17.) Korm.
rendelet 4.§-ának (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Bököny Község közigazgatási területén található, a szociális földprogramba bevont
belterületi- és külterületi termőföldekre és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi- és külterületi
földekre (a továbbiakban együtt: földrészletek), valamint a szociális földprogramban résztvevő
támogatottakra terjed ki.
2. §
(1) Bököny Község Képviselő-testülete a szociálisan rászoruló, közfoglalkoztatásban résztvevők
részére természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít. A szociális földprogram célja:
a) az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy szociális ellátásban részesülő háztartások szociális
földprogramba való bekapcsolása jövedelemszerző képességük növelésével,
b) a közfoglalkozatásban részt vevő családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos
helyzetük javítása, további társadalmi leszakadásuk megakadályozása,
c) munkavégzésre nevelés,
d) munkakedv növelésével jövedelemszerzési lehetőség, életvitel, szemléletmód formálás,
e) szerepvállalás az aktív szociálpolitikai rendszerben.
(2) A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület / az Egészségügyi-, Oktatási-, és
Sport Bizottsága gyakorolja, aki döntésre jogosult az ellátás megállapítása és megszüntetése
vonatkozásában.
3. §
(1) Szociális földprogramban az a személy vehet részt, aki:
a.) legalább egy éve a városban lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
b.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (előnyt élvez),
c.) a kérelmező roma származású,
d.) a kérelmező fiatal házasnak minősül (mindketten 35 év alattiak a kérelem benyújtásakor),
e.) a program elvárásaihoz a hozzáállása pozitív,
f.) addigi munkavégzésével felettese meg van elégedve,
g.) nagycsaládos (háztartásában 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel).
(2) A kérelmezőnek e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelmet kell benyújtania a Polgármesteri
Hivatalhoz.
(3) A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet részt.
(4) A szociális földprogramban részt vevők (továbbiakban: támogatottak) önkéntes alapon,
támogatási szerződés megkötésével vállalhatják a részvételt.
4. §
A szociális földprogram végrehajtására, a támogatottak általi ingyenes használatra a képviselőtestület
az alábbi megművelhető, önkormányzati tulajdonú lengyeltóti földterületeket biztosítja:
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helyrajzi szám
065/7.
065/8.
936.
713.
714.
715.
717.
719.
720.
721.
722.
723.
725.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
735.
736.
3039/3.
3039/5.
ÖSSZESEN

méret (Ha)
0,2664
0,2397
1,5233
0,087
0.087
0,0883
0,0876
0.0881
0,0885
0,0867
0,0888
0,0892
0,0865
0,1202
0,138
0,1777
0,1762
0,1762
0,1789
0,1778
0,1813
0,1773
1,3354
0,7465

minősítés
külterületi szántó
külterületi szántó
szántó
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
zártkert, szántó
zártkert, szántó
6,4926

5.§
A képviselő-testület a program működéséhez szükséges talajmunkák elvégzését a szociális
földprogram pályázat segítségével megvásárolt erő- és munkagépekkel, valamint külső megbízottal
történő megállapodás útján biztosítja.
6.§
(1) A szociális földprogramban való részvételi szándékot a jelen rendelet melléklete szerinti kérelem
alapján a Polgármesteri Hivatalban lehet bejelenteni 2011. évben folyamatosan, majd 2012. és az azt
követő években január 31. napjáig.
(2) A Képviselő-testület / Egészségügyi-, Oktatási-, és Sport Bizottság a Szociális Iroda
véleményének megismerését követően megállapítja a programban való részvételi jogosultságot, és a 4.
§-ban meghatározott területek közül kérelmező számára kijelöl egyet, majd támogatási szerződés
megkötésére kerül sor a támogatottal.
(3) A támogatási szerződés:
a) a 2011. évben benyújtott kérelmek esetében legkorábban 2011. szeptember 30. napjától, 2012.
június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra,

29

b) a 2012. és az azt követő években benyújtott kérelmek esetében a kérelem benyújtásának éve július
1. napjától a következő év június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.
(4) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha:
a) a kérelmező nem felel meg az e rendelet 3. §-ban szereplő feltételeknek,
b) a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterületek már nem adnak lehetőséget a
kérelem teljesítésére.
7. §
Bököny Község Képviselő-testülete a támogatott számára biztosítja:
a) a program megvalósításához kijelölt, támogatottanként legalább 0,4 Ha, de legfeljebb 1 Ha
földrészlet határozott időre szóló használatát, termelésre alkalmas állapotban,
b) szaktanácsadás (agrármérnök) ingyenes igénybevételét,
c) a termesztéshez szükséges mezőgazdasági gépek által nyújtott szolgáltatást,
d) a vetőmag térítésmentes igénybevételét.
8. §
A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem ruházható.
9.§
(1) A támogatott köteles:
a) a használatba adott földet jó gazda gondosságával művelni (beleértve a vetést/ültetést,
gyommentesítést, és a kártevők elleni védekezést, stb.)
b) a terményt betakarítani.
(2) Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási szerződésből eredő
kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Képviselő-testület / Egészségügyi-, Oktatási-, és Sport Bizottság a
támogatási megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a támogatott a
programban való részvételből 1 évi időtartamra kizárásra kerül.
10.§
(1) Ezen rendelet részletes végrehajtási szabályait az e rendelet 2. számú melléklete szerinti Szervezetiés Működési Szabályzat tartalmazza.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális
földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy
vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010.(XI. 17.) Korm. rendelet szabályait
megfelelően alkalmazni kell.
Záró rendelkezések
11. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
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Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.

Kmft.

PH.
Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

polgármester

jegyző

Taskó Péter

Dr. Komoróczy Péter
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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