Bököny Község Képviselő-testülete
2011. október 27-i rendes üléséről
Ikt. szám: 644-20/2011.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (149-159/2011.)

TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) 2012. évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3) Tájékoztató a 2011. évi Belső Ellenőrzési vizsgálatok eredményéről
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: ÁMK int. Vez.
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság
5) Egyebek

Gyalogné Lovas Irén
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 27. napján 16:00 órakor megkezdett
rendes üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Marozsán Mihály
Papp Csaba

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József
Kostenszkyné Lévai Erzsébet
Szücsné Fekete Irén

jegyző
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 megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Indítványozza, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek Dr. Komoróczy Péter és
Marozsán Mihály képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
2) 2012. évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása
3) Tájékoztató a 2011. évi Belső Ellenőrzési vizsgálatok eredményéről
4) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
5) Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2011. (X. 27.) számú
határozata
Döntés a napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
2) 2011. évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása
3) Tájékoztató a 2011. évi Belső Ellenőrzési vizsgálatok eredményéről
4) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának
5) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
2011. szeptember 6-án az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulási Tanács ülésén vettem részt. 2
napirendi pont volt. Az egyik az” Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás gazdálkodásának 2011.
évi I. félévi helyzetéről szólt. A működési bevétel esetében igazából az ÁFA bevétel az, ami eredetileg
tervezésre került. Ennek gyakorlatilag 2/3-a megérkezett. A támogatás értékű bevételeknél pedig, az uniós
közvetlen kifizetések vannak. Ebből jelenleg 6.907.000 Ft, ami megérkezett. Elmondta polgármester úr,
teljes körű ellenőrzésre kerül sor az elsőkörös pénzfelhasználást illetően. Nem találtak szabálytalanságot. A
másik napirendi pont a szennyvízberuházás megvalósulási szakaszában szükséges hivatalos közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződéssel kapcsolatban a kiviteli tervek és a kivitelezési
feladatok ellátására vonatkozó, a közbeszerzési törvény II. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
előkészítésébe és teljes körű lebonyolításába a CEU Tender Kft alvállalkozó bevonását támogattuk Nagy
Sándor polgármester úrral. Ennek az előzménye az volt, hogy annak idején feltételes közbeszerzés keretében
kiválasztásra került a közbeszerzés lebonyolítására a Lucsik és Társa Ügyvédi Iroda. Lucsik Úr arról
tájékoztatta Nagy Sándor polgármester urat, hogy a megkötött közbeszerzés kiegészítéseként szeretne
alvállalkozót igénybe venni a közbeszerzések lebonyolítására, mivel magánjellegű okok miatt nem tudja a
jövőben önállóan ellátni a szerződés szerinti feladatát, ezért a közbeszerzések előkészítésébe és lebonyolításába
alvállalkozót kíván bevonni. Ezt polgármester úr körbejárta és azt mondta, hogy ennek nincs akadálya. A
mérnöki műszaki ellenőri feladatokat jelenti, illetve magát a kiviteli közbeszerzéssel kapcsolatos teendők
ellátását.
A pályázatról néhány dolgot elmondott polgármester úr. A beadás óta gyakorlatilag a befogadó nyilatkozat
megérkezett, és folyik az érdemi elbírálás. Már volt egy egykörös hiánypótlás, amit a projektmenedzserek
rendeztek. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy jó esélyünk van rá, hogy a közeljövőben döntés születik.
Ugyanezen a napon a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület közgyűlésén vettem részt. Itt is több
napirendi pontot tárgyaltunk. 1. A helyi akciócsoport eddigi tevékenységéről, eredményéről beszámoló. 2. Az
egyesület elnökének, alelnökeinek, valamint az elnökség tagjainak megválasztása. /Itt el kell mondanom, hogy
Dr. Spinyért Zsolt elnök Úr lemondott és Belicza László Kállósemjén polgármestere került megválasztásra/ 3.
Az egyesület felügyelő bizottsága elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztása. 4./ Döntés a helyi
akciócsoport operatív feladatait ellátó szervezeti formáról.
2011. szeptember 14-én Nagykállóban a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ülésén
vettem részt. Itt is több napirendi pontot tárgyaltunk:
1./ A közfoglalkoztatással kapcsolatos változásokról Hamza Zsolt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykállói kirendeltség vezetője szóbeli tájékoztatást adott. Lényege a
következő: Szeptember 1-től a közfoglalkozatottak bére a következőképpen változott. A 4 órások bére 28.500
Ft, a 8 órások bére 57.000 Ft-ra változott. Heti bérszámfejtést kellene eszközölni, ami sajnos kivitelezhetetlen.
Sem az emberi erőforrás, sem az idő szűkössége nem teszi ezt lehetővé. Felhívta a polgármesterek figyelmét,
hogy a 2012. január 1-től csak az kaphat majd foglalkoztatást helyettesítő támogatást, akinek a 30 napja be van
dolgozva. Lehetőségünk van még pályázatot beadni arra, hogy mindenkinek meglegyen a 30 napja.
2./ Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása
3./ Dél Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Balkányi Szociális, Gondozási és Gyermekjóléti
Központ alapító okiratának módosítása.
4./ Tájékoztató a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről. A beszámolóból kiderült, hogy a társulás pénzügyi mérlegének bevételi oldala 51,42 %ban, míg a kiadási oldala 45,66%-os teljesülést mutat 2011. június 30-ig. A társulás gazdálkodását meghatározó
445.898.000 Ft összbevétel teljesítését az állami támogatások, valamint az intézményi bevételek biztosították.

A bökönyi tagintézmény a tervezett 86.802.000 Ft bevételből 45.647.000 Ft teljesült, ami 52,59 %-nak felel
meg, a tervezett 86.802.000 Ft kiadásból 44.881.000 Ft teljesült, ami 51,71%.
2011. szeptember 15-én Nyírségvíz Zrt. közgyűlésén vettem részt. Több napirendi pontot tárgyaltunk. A
legfontosabb, amit meg szeretnék említeni, hogy itt is törvényi változás lesz. Terv szerint állami tulajdonba
kerülnek a vízművek és a víz árát egységessé akarják alakítani.
2011. szeptember 19-én Kiss Csaba kertésszel elkezdődött a parkosítás a főtéren és a ravatalozó kertjében.
2011. szeptember 20-án Dr. Horváth József alpolgármester úrral a Balkányi Központi Ügyelettel kapcsolatban a
Balkányi Polgármesteri Hivatalban voltunk. Geszteréd polgármesterével közösen azt mondtuk, hogy az
központi ügyeletből ki szeretnénk válni.
2011. szeptember 21-én előkészítettük 30 fő 4 órás közcélú foglalkoztatás munkaszerződését, akik október 131-ig állnak állományba.
2011. szeptember 28-án a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás” társulási
ülésén vettem részt.
2011. október 3-tól a parkba és a Ravatalozó kertjébe parkosítást végeztettem.
2011. október 4-én EU élelmiszer segélyt kaptunk a szociálisan rászorult személyek részére.
2011. október 6-án Közkincs Kerekasztal találkozó volt. Itt egyeztettünk a kistérség polgármestereivel, hogy a
Válaszúti vendégeket melyik település mikor tudja fogadni.
2011. október 11-13-ig került kiosztásra az élelmiszer segély.
2011. október 11-én a főtér műszaki átadása megtörtént. Jelen volt Ács László kivitelező és Galambosi Csaba
műszaki ellenőr, Gulyás József jegyző úr és jó magam.
2011. október 12-15. között a Nyírségvíz Zrt jóvoltából polgármesterekkel és a Nyírségvíz dolgozóival
Lengyelországban, Zakopánéban és Krakkóban voltunk szakmai úton. 2011. október 16-án fogadtuk a
Válaszúti vendégeket. Egy finom ebédet követően Bököny nevezetességeit, intézményeit tekinthették meg.
Nagyon hálásak voltak mindenért. Jövőre minket várnak vissza nagy szeretettel. Ugyanezen a napon délután 16
órától a római katolikus templom búcsún vettem részt, majd az azt követő fogadásra voltam hivatalos.
2011. október 17. napjától 5 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőt vehettünk fel 8 órás
foglalkoztatásban 57.000 Ft bruttó bérrel a szociális földprogram keretében.
2011. október 20-án Váradi Mihály meghalt. Köztemetést rendeltem el, mert a hozzátartozók nehéz anyagi
helyzetben élnek.
2011. október 22-én Sebők Imre és feleségét, Urbin Lajos és feleségét köszöntöttük 50. éves házassági
évfordulójuk alkalmából, Seres Péter és feleségét pedig 60. éves házassági évfordulójuk alkalmából.
2011. október 23-án megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulójáról. Köszönet
illeti az ÁMK pedagógusait a teljesség igénye nélkül: Kostenszkyné Léva Erzsébet igazgató asszonyt, Lippai
Istvánnét a műsor összeállításáért és betanításáért, Liptai Antalnét, Barnucz Lászlónét és Barnucz Brigittát,
valamint az iskolás gyermekeinket közreműködésért és a színvonalas műsorért. Köszönet illeti Bobikné Sándor
Erzsébetet a helyi események felderítéséért, a konferálásért és a technikai dolgokban való közreműködésért.
Köszönet Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő Úrnak a köszöntő beszédéért és a személyes jelenlétéért.
Azt hiszem, hogy ez még jobban emelt az ünnepség színvonalán. Ezt követően a képviselőt-testületi határozata
alapján kitüntető címeket adtunk át Gulyás József jegyző Úrral. A műsort követően az egyházközség vezetői
megáldták és felszentelték a teret és Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő úr átadta a főteret. Továbbá,
Kósa János 56-os hősi halott részére emléktáblát állítottunk, majd koszorúzás következett. Köszönet a konyha
dolgozóinak a finom étkekért, a művelődési ház és a hivatal dolgozóinak felszolgálásért. Köszönet a falu
lakosságának az ünnepségen való részvételért. Azt gondolom és a visszhangja is jó az október 23-ai
ünnepségünknek.
2011. október 25-én Szórádi Miklós úr polgárvédelmi kiképzést tartott 35 fő részére.
Jelenleg 35 fő két hónapos és 30 fő egy hónapos közcélú foglalkoztatott munkaszerződését készítjük elő.
Elmondhatom, hogy a halottak napjára a temetőben lévő elhanyagolt sírokat, valamint a temető környékét az
elmúlt napokban a közcélú foglalkoztatás keretében foglalkoztatott asszonyok szépen rendbe tették. A temető
végén lévő árkot a forgalom szempontjából járhatóvá tesszük november 6-ig, hogy aki gépjárművel akar
bemenni a temetőbe, mert mozgáskorlátozott vagy idős személyt szállít, ne legyen akadálya annak, hogy nem
tudja megközelíteni a szerettei sírját.

Szücsné Fekete Irén bizottsági tag:
A József Attila utcán, a Non-profit Kft. dolgozói elkezdték betonlapokkal kibélelni a vízelvezető árkokat. Egy
szakasz viszont ki lett hagyva és az árok szélén hagyták a földet. Továbbá, javasolnám egy állókuka elhelyezését a
Vasvári utcán, a kettős villanyoszlop közé, hogy ne legyen olyan szemetes a környék. A közmunkások
gondoskodnának a szemét kiürítéséről.
Papp Csaba képviselő:
Több lakos jelezte felém, hogy ha egy szemeteszsákot tesznek a kuka tetejére, akkor azt a Nyír-Flop nem viszi el, a
szemeteszsákot ott hagyják.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Intézkedni fogok ezekkel az ügyekkel kapcsolatban.
Kérem a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két
ülése között tett fontosabb intézkedésekről, a testület által átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a közérdekű
bejelentések intézéséről szóló tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2011.(X.27.) önkormányzati
határozata
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
A képviselő-testület
Elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt idejű
határozatokról.

2. Napirendi pont:
2011. évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása.
Gulyás József jegyző ismerteti a 2012. évi Belső Ellenőrzési tervet.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének!
Szücsné Fekete Irén képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2012. évi Belső Ellenőrzési tervet, javaslataim lennének hozzá:
1. Helyi adóhatóság vizsgálata, a 2012. év III. negyedévére javasolom.
2. Barota Mihály ÁMK vizsgálata. Az Önkormányzat finanszírozása által juttatott pénzből gazdálkodik, ezért,
a 2012. év II. negyedévében a következőket javasolom megvizsgálni:
• költségvetési előirányzatok felhasználása,
• működési bevételek bizonylatolása,
• helységbérleti díjak beszedések hatékonysága,
• a bérleti szerződések meglétének vizsgálata,

3. Bentlakásos Idősek Otthona működésének vizsgálata, a 2012. év I. negyedévében. Ha az intézmény nem
tud kijönni az állami normatívából, akkor az Önkormányzatnak ki kell azt pótolni; ezért is javasolom a
következők vizsgálatát:
• gazdálkodása,
• bizonylati rendjének, bizonylati fegyelmének megtartása (pénzkezelési és leltározási szabályzat),
• szigorú számadású nyilvántartás vezetésére,
• bevont dokumentumok vezetése,
• tényleges kivételezés összevetése a normaszerinti felhasználással, ezek dokumentálása, ellenjegyzői,
• tárgyi -és kisértékű eszközök bizonylatainak vizsgálata, leltárfelvételi ívekkel való egyeztetése,
• leltárfelvétel szabályozottságának vizsgálata..
4. Az Önkormányzat vizsgálata a 2012. év IV. negyedévében.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Dél-Nyírségi Kistérségi Társulás Bökönyi Intézményegység komplex vizsgálatát javasolom, tehát nem csak az
Idősek Otthonát, hanem a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot is.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, aki az előbb felsorolt javaslatokkal kiegészítve elfogadja a 2012. évi Belső
Ellenőrzési tervet, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2011.(X. 27.) önkormányzati
határozata
2012. évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása
A képviselő-testület
A 2012. évi Belső Ellenőrzési tervet elfogadta a következő
módosításokkal:
1. 2012. év I. negyedév: Bentlakásos Idősek Otthona működésének
vizsgálata.
2. 2012. év II. negyedév: Barota Mihály ÁMK gazdálkodásának
vizsgálata.
3. 2012. év III. negyedév - Helyi adóhatóság vizsgálata.
4. 2012. év IV. negyedév: Az Önkormányzat vizsgálata.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

3. Napirendi pont:
Tájékoztató a 2011. évi Belső Ellenőrzési vizsgálatok eredményéről.
Gulyás József jegyző ismerteti a 2011. évi Belső Ellenőrzési vizsgálatok eredményeit.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének!
Szücsné Fekete Irén képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2011. évi Belső Ellenőrzési vizsgálatok eredményeit és arra jutott, hogy az
Önkormányzat gazdálkodása és nyilvántartásainak vezetése a törvényeknek megfelelően működik, ezért elfogadásra
javasolja ezt a napirendi pontot a Képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, aki elfogadja a 2011. évi Belső Ellenőrzési vizsgálatok eredményéről szóló
tájékoztatót, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2011.(X.27.) önkormányzati
határozata
2011. évi Belső Ellenőrzésről szóló tájékoztató elfogadása
A képviselő-testület
A 2011. évi Belső Ellenőrzésről szóló tájékoztatót elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 31.

4. Napirendi pont:
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról.
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 elfogadásra javasolja a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2011.(X.27.) önkormányzati

határozata
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
A Képviselő-testület
Elfogadja a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatát.

5. Napirendi pont:
Egyebek

- Óvodai csoportlétszám emelése
Gulyás József jegyző:
Az óvodai csoportlétszámát 31 főre kellene emelni, amelyhez testületi határozat szükséges. Két csoportban 29 fő, a
kiscsoportban pedig 26 fő van. Tavasszal viszont nőni fog a csoportlétszám. A Óvodai Intézményegység vezetője
ezért azt kéri, hogy mind a négy csoport létszámát 31 főre engedélyezzük.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy kézfenntartással jelezze, aki elfogadja, hogy a Barota Mihály Általános
Művelődési Központ Óvodai Intézményegységének minden csoportja maximum 31 fős csoportlétszámmal működjön!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2011.(X.27.) önkormányzati
határozata
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Óvodai Intézményegységségének csoportlétszámairól
A bizottság
támogatja, hogy a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Óvodai Intézményegységének minden csoportjában maximum 31 fő
legyen a csoportlétszám.

- Döntés TIOP pályázaton való részvételről
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Egy TIOP pályázaton számítógépekre lehetne pályázni az iskola részére. A pályázat 100%, ezért nem kerülne egy
forintunkba sem. Javaslom, hogy abban az esetben, ha pályázatíró céggel íratjuk meg, akkor csak a megírást bízzuk rájuk.
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy kézfenntartással jelezze, aki támogatja számítógépek beszerzésére kiírt
pályázat benyújtását, azzal a kitétellel, hogy a pályázatíró céget csak a pályázat megírásával bízzuk meg!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2011.(X.27.) önkormányzati
határozata
számítógépek beszerzésére kiírt TIOP pályázat benyújtásáról
A képviselő-testület
támogatja számítógépek beszerzésére kiírt TIOP pályázat
benyújtását, azzal a kitétellel, hogy a pályázatíró céget csak a
pályázat megírásával bízza meg, nyertes pályázat esetén a
pályázat lebonyolítását az Önkormányzat végzi.
Továbbá, Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: pályázatban kiírt határidő

- Leader pályázatok saját erejének biztosítása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A négy nyertes Leader pályázatunkhoz szükség van egy-egy határozatra a pályázatok önerejének biztosításáról.
A négy pályázatból három 100%-os, csak egy pályázat 65%-os, ahol a saját erő 344.750.- Ft.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2011.(X.27.) önkormányzati
határozata
„Tudásoddal segítsd a vidéket!” Ingatlanok átalakítása és felújítása,
szolgálati lakások kialakítása céljából fiatal diplomások számára
pályázat saját erejének biztosítása
A Képviselő-testület
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a helyi
vidékfejlesztési stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához –
közösségi célú fejlesztések – „Tudásoddal segítsd a vidéket!”
Ingatlanok átalakítása és felújítása, szolgálati lakások
kialakítása céljából fiatal diplomások számára pályázat beadásával
egyetért és következők szerint hagyja jóvá:
A projekt összköltsége: 7.000.000.- Ft
Igényelt támogatás összege: 7.000.000.- Ft

Saját erő: 0 Ft
Intenzitás: 100%
Pályázat kódja: 1020203
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 31.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2011.(X.27.) önkormányzati
határozata
„Barota Mihály ÁMK Konyha fejlesztése” helyi szervezetek
kisértékű eszközbeszerzése pályázat saját erejének biztosítása
A Képviselő-testület
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a helyi
vidékfejlesztési stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához –
közösségi célú fejlesztések – „Barota Mihály ÁMK Konyha
fejlesztése” helyi szervezetek kisértékű eszközbeszerzése
pályázat beadásával egyetért, és következők szerint hagyja jóvá:
A projekt összköltsége: 784.000.- Ft
Igényelt támogatás összege: 509.600.- Ft
Saját erő: 274.400.- Ft
Intenzitás: 65%
Pályázat kódja: 1020081
Az önkormányzat a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati
önrész összegét a 2012-es költségvetésében elkülöníti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 31.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2011.(X.27.) önkormányzati
határozata
„Tehetségkutató Nap Bökönyben” bökönyi tehetséges diákok számára
tehetségkutató nap szervezése pályázat saját erejének biztosítása
A Képviselő-testület
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a helyi
vidékfejlesztési stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához –
közösségi célú fejlesztések – „Tehetségkutató Nap Bökönyben”
bökönyi tehetséges diákok számára tehetségkutató nap
szervezése pályázat beadásával egyetért és következők szerint hagyja
jóvá:
A projekt összköltsége: 250.000.- Ft
Igényelt támogatás összege: 250.000.- Ft
Saját erő: 0 Ft
Intenzitás: 100 %
Pályázat kódja: 1020074
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 31.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2011.(X.27.) önkormányzati
határozata
II. Bökönyi Fesztivál – „Bökönyből elszármazott mesterek találkozója”
pályázat saját erejének biztosítása
A Képviselő-testület
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a helyi
vidékfejlesztési stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához –
közösségi célú fejlesztések – II. Bökönyi Fesztivál – „Bökönyből
elszármazott mesterek találkozója” pályázat beadásával egyetért,
és következők szerint hagyja jóvá:
A projekt összköltsége: 2.000.000.- Ft
Igényelt támogatás összege: 2.000.000.- Ft
Saját erő: 0 Ft

Intenzitás: 100 %
Pályázat kódja: 1020098
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 31.

Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.
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