Bököny Község Képviselő-testülete
2011. november 25-i rendes üléséről
Ikt. szám: 644-21/2011.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (160-172/2011., 15-18/2011.(XII.01.) R.)

TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3) A 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4) A közüzemi ivóvíz 18/2010.(XII.28.) számú rendelet módosításáról/írásbeli előterjesztés/
Előadó: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
5) A közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet megtárgyalása /írásbeli
előterjesztés/
Előadó: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
6) A 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megtárgyalása
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
7) Döntés a Bursa Hungarica pályázat elfogadásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi - , Oktatási - ,Igazgatási- és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság
8) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjának
módosításáról, emeléséről /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság

9) A képviselő-testület 2012. évi munkatervének megalkotása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
10) Iskolatej programban való részvétel megtárgyalásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
11) Folyószámlahitel felvételéről szóló döntés megtárgyalása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
12) Egyebek

Gyalogné Lovas Irén
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 25. napján 13:00 órakor
megkezdett rendes 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
Kostenszkyné Lévai Erzsébet
Dr. Papp László
Szűcsné Fekete Irén
Fekete Beáta

jegyző
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
pénzügyi előadó

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, Taskó Miklós képviselő igazoltan hiányzik.
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
2) Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról
3) A 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
4) Sport Egyesület kérelme
5) A közüzemi ivóvíz 18/2010.(XII.28.) számú rendelet módosításáról
6) A közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet megtárgyalása
7) A 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megtárgyalása
8) Döntés a Bursa Hungarica pályázat elfogadásáról
9) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjának módosításáról,
emeléséről
10) A képviselő-testület 2012. évi munkatervének megalkotása
11) Iskolatej programban való részvétel megtárgyalásáról
12) Folyószámlahitel felvételéről szóló döntés megtárgyalása
13) A lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról
14) Egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2011. (XI. 25.) számú
határozata
Döntés a napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
2) Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetése
végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról
3) A 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
4) Sport Egyesület kérelme
5) A közüzemi ivóvíz 18/2010.(XII.28.) számú rendelet
módosításáról
6) A közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról
szóló rendelet megtárgyalása
7) A 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló
rendelet megtárgyalása
8) Döntés a Bursa Hungarica pályázat elfogadásáról
9) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és
egyéb helyiségek bérleti díjának módosításáról, emeléséről
10) A képviselő-testület 2012. évi munkatervének megalkotása
11) Iskolatej programban való részvétel megtárgyalásáról
12) Folyószámlahitel felvételéről szóló döntés megtárgyalása
13) A lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendelet
megalkotásáról
14) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
2011. november 1-jén, Mindenszentek napján és azt megelőző napokban a Temetőben nagyon sok
hozzátartozó megfordult. Erre felkészültünk, szép rendezett körülményeket alakítottunk ki. Szeretném
tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a temetőben a Bököny Non-profit dolgozóival a kereszt előtt
térkővel kialakított lépcsőt készítettünk. Úgy gondolom, hogy ezt már régen meg kellett volna oldani, mivel
ott áll meg mindenki Mindenszentek napján tartott szertartás alatt, nem mellesleg igen balesetveszélyes is volt
ott közlekedni. Úgy gondoltuk, hogy elég sokan megfordulnak a temetőben, és ennek kiadása elenyésző, mivel
az elkészített térköveket és a hivatal, valamint az iskola elől felszedett kockaköveket fogjuk felhasználni. Most
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csak a térköves rész lesz kész, s mikor jobb idő lesz tavasszal folytatjuk a többivel. Ennek költsége: 139.770 Ft
( 19,5 q cement, 7 m3 sóder, 30 db zsaludeszka, 73 szál betonvas, 10 db léc).
2011. november 8-án Jegyző Úrral és Dr. Horváth József Alpolgármester Úrral az ÁNTSZ-hez mentünk be, a
központi orvosi ügyelettel kapcsolatban tárgyaltunk Dr. Magyar Veronika megbízott tiszti főorvossal. Azt
kérte, hogy írjunk egy kérelmet, és a Képviselő-testület határozatának kivonatával együtt juttassuk el hozzá.
Azóta már kaptunk egy végzést, hogy a kérelmünket áttette a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatalhoz.
Ugyanezen a napon, a Nyírségvíz Zrt. közgyűlésén vettem részt. A közgyűlésnek kiemelkedően fontos
napirendje volt a 2012. évi hatósági szolgáltatási árjavaslat, mely szerint a lakossági 2011. évi nettó 300 Ft/hó
alapdíj nettó 315 Ft/hó emelésre javasolja, ez 5 %-os alapdíjváltozást eredményez, a közületi alapdíj pedig
nettó 300 Ft/hó alapdíjról nettó 315 Ft/hóra javasolja - ez is 5 %-os alapdíjváltozást eredményez. A lakossági
2011. évi változó alapdíj nettó 193 Ft/m3-ről nettó 204 Ft/m3-re javasolja. A közületi 2011. évi változó
alapdíj nettó 228 Ft/m3-ről nettó 241 Ft/m3 re javasolja. A Nyírségvíz Zrt szerint a fenti díjak a várható
inflációnál alig magasabb mértékben emelkednének, átalagos fogyasztást feltételezve ez a háztartási
kiadásokban nettó 86 Ft növekményt eredményez csupán, amennyiben feltételezzük, hogy 2012. január 1-jétől
hatályba lép a 27%-ra növelt ÁFA alkalmazása, ez előző évhez viszonyítva bruttó 140 Ft többletet jelent
havonta.
2011. november 09-én rendkívüli kistérségi társulási ülés volt Nagykállóban. Balkány átadja a Református
egyháznak a Bentlakásos idősek Otthona működtetését.
Ugyanezen a napon a Központi Orvosi ügyelettel kapcsolatban voltunk Balkányban, Dr. Horváth József
alpolgármester Úrral. Itt már felvetődött, hogy a három gépkocsivezetőből csak 2-tőt alkalmaznának, az
adminisztrátor munkaviszonyát megszüntetnék. Amelyik önkormányzat sofőrt tud biztosítani, az a háziorvost
hozná magával, így azzal is kevesebb lenne a támogatási összeg. Azt ígérték, hogy készítenek egy újabb
megállapodást, ami az új módosításokkal lenne megfogalmazva.
2011. november10-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás társulási ülésén
vettem részt. Legfontosabb napirendi pontja a 2012. január 1-jétől érvényes ártalmatlanítási és közszolgáltatási
díj megállapítása és elfogadása volt, mely szerint az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft. által végzett
teljes körű hulladék közszolgáltatás során alkalmazandó díjtétel lakossági fizetés esetén a 110/120 literes
edényzet heti egyszeri ürítése esetén, nettó 240 Ft/ürítés (bruttó 305 ft/ürítés), azaz évi bruttó 15.870 Ft (52
db ürítés esetén). Közvetlen önkormányzati kifizetés esetén, a heti egyszeri ürítés díja nettó 210 Ft/ürités
(bruttó 267 Ft/ürítés), azaz évi bruttó 13.868 Ft (52 ürítés esetén). Elmondták, hogy a jelenleg közigazgatási
egyeztetés alatt álló Hulladékgazdálkodási törvényben, a hulladéklerakótól való eltérítésének és az
újrahasznosítás volumenének növelése érdekében szerepel egy lerakó „igénybevételi járulék”, melynek
mértéke 6.000 Ft/tonna. Tehát, a díjkalkuláció ezt az értéket nem tartalmazza, azonban, ha ez 2012. január 1jétől érvénybe lép, akkor az ártalmatlanítási díjat a kihirdetett összeggel meg kell növelni. Fel hívták a
polgármesterek figyelmét, hogy akinek megszűnik a szerződése a jelenlegi szolgáltatóval, akkor javasolják a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd-hulladékgazdálkodási Társulással való szerződéskötést, mivel ezt 240
település önkormányzata alapította. Fenntartása is a feladatuk.
2011. november 12-én, az 1976-ban végzettek 35 éves osztálytalálkozóján vettem részt. Nagyon jó
hangulatban telt el az osztálytalálkozó. Az ÁMK étkezőjében volt megtartva. Közel 35-40-en voltak jelen.
Szorgalmazom, hogy minél többen vegyék igénybe. Már én is kedvet kaptam, s jövőre a 25 éves
osztálytalálkozómat szervezem.
2011. november 4-én, a Belügyminisztériumból kaptunk tájékozató levelet, miszerint Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter és Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter az ebr42 önkormányzati információs
rendszerben 56992 igényazonosítóval regisztrált, központi költségvetési támogatás iránti pályázatunkat pozitív
elbírálásban részesítette. A döntés alapján önkormányzatunk részére 10.000.000 Ft. összegű, vissza nem
térítendő támogatást hagyott jóvá. Az önkormányzat a támogatást a kötelező feladatellátásához kapcsolódó,
működési hiány csökkentésére használhatja fel.
2011. november 15-én, Újfehértón az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás Társulási
Tanácsülésén vettem részt. Az első napirendi pont a „Társulás 2011. évi I-III negyedévi végrehajtásáról” volt.
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A főbb mérlegadatok a következők: A tervezett 33.003.000 Ft bevételből 21.464.000 teljesült (65%), a
tervezett 33.003.000 Ft kiadásból 21.464.000 Ft teljesült (65%). A második napirendi pont „A Társulás 2012
évi költségvetési koncepciója”. Mivel még nincs elfogadott költségvetési törvény, csak azokat a tényeket
lehetett megfogalmazni, ami jelen pillanatban elérhető és világos. Egy nagyon fontos dolog van, ami a 2012.
évi költségvetést alapvetően meg fogja határozni, hogy megszületik-e a végleges döntés a támogatásról, hiszen
ha megszületik, akkor egy teljesen más költségvetés fog összeállni. Elvileg, november 30-ig döntésnek kellene
lennie.
2011. november 17-én, a Bentlakásos Idősek Otthonában, Forró Sándor 90. éves születésnapjára voltunk
hivatalosak Jegyző Úrral.
2011. november18-án a Labdarúgó Szakosztály évadzáróján vettem részt.
Ugyanezen az estén, a Nagykállói Polgárőrség és a Rendőrség évadzárója volt, amelyre a helyi polgárőrökkel
mentem el.
2011. november 21-22-én a Munkaügyi Központ Start mintaprojektjeit készítettük el. 5 projektet nyújtottunk
be. Pályázatunk sikeres elbírálása esetén az elkövetkező évben 8 órás foglalkoztatásban vehetnek részt a
segélyben részesülők.
2011. november 23-án Nagykállóban, a Kistérségi Társulás társulási ülésén vettem részt. Itt Dr. Vinnai Győző
kormánymegbízott úr adott tájékoztatást az elkövetkező évre vonatkozóan.
Piskolczi Géza képviselő:
A parkosítást megtörtént már?
Dr. Horváth József alpolgármester:
Igen, megtörtént, két helyen is. A közparkban és a ravatalozó kertjében is.
Piskolczi Géza képviselő:
Úgy hallottam, hogy a Családsegítő Szolgálat nem üzemel, mert Taskó Miklósné és Szabolcsi Jánosné
benyújtotta a felmondását, Ács Lászlónét, a Bentlakásos Idősek Otthona vezetőjét pedig elbocsájtották.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Családsegítő Szolgálat természetesen működik, Taskó Miklósné és Szabolcsi Jánosné a mai napig is ott
dolgozik - nem hallottam arról, hogy valaha is benyújtották volna a felmondásukat. Ács Lászlóné pedig
tudomásom szerint táppénzen van, az elbocsájtásáról pedig nem tudok, ugyanis nem én vagyok a
munkáltatója, hanem a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás.
Ha nincs több hozzászólás, akkor kérem a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy a beszámolómat elfogadni
szíveskedjenek!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2011.(XI.25.) önkormányzati
határozata
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
A képviselő-testület
Elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt idejű
határozatokról.
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2. Napirendi pont:
Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról.
Fekete Beáta pénzügyi előadó:
Az Önkormányzat 2011. III. negyedévben 463.352 eFt bevételt realizált, mely a módosított előirányzathoz
viszonyítva 78,9%-ra teljesült. Az összes bevétel 5,3%-át a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, 94,7%-át a
működési célú bevételek alkották. A bevételi forrást túlsúlyban az állami normatívák valamint a sajátos
működési bevételek képezték, működési bevétel címen 10.318 eFt folyt be, ami 63,9%-os teljesítésnek felel
meg. A sajátos működési bevételek teljesítése 113.906 eFt, ami 78,4 %-nak felel meg. E bevételek között
jelenik meg a helyi adó bevétel, melyből 13.443 eFt folyt be számlánkra.
Az adóbevétel növelése érdekében hátralékos lista készül a határidőben nem teljesített adótartozásokra
vonatkozóan, amelyre a szükséges intézkedést haladéktalanul megtesszük. Az átengedett személyi
jövedelemadóból 91.991 eFt (75,7%) bevételünk származott.
Az önkormányzat költségvetési támogatása 260.253 eFt volt a beszámolási időszakban. Ezen belül:
 Központosított támogatás:
 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 115 eFt
 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: 36 eFt.
 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás: 6.347 eFt
 Új Tudás-Műveltség pr. – pedagógusok anyagi ösztönzése: 7.252 eFt.
 Nyári szociális gyermekétkeztetés: 7.826 eFt
 2011. évi kompenzáció: 1.641 eFt
 Működésképtelen önkormányzatok támogatása: 14.208 eFt.
 Vis maior tartalékból kapott támogatás: 888 eFt.
 Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb juttatás:
 Szociális segély: 10.549 eFt
 Időskorúak járadéka: 1.480 eFt
 Ápolási díj: 6.023 eFt
 Normatív lakásfenntartási támogatás: 12.599 eFt
 Bérpótló támogatás: 35.133 eFt.
 Rendelkezésre állási támogatás: 9.029 eFt.
 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 6.036 eFt.
 Közcélú foglalkoztatás támogatása: 3.554 eFt
 Óvodáztatási támogatás: 240 eFt
Támogatásértékű működési bevétel, működési célú pénzeszköz átvétel címén 41.053 eFt teljesült 2011.
III. negyedévben.
 Az egészségügy működéséhez az OEP-től átvett pénzeszköz 4.791 eFt.
 Munkaügyi központ közfoglalkoztatás támogatása 12.348 eFt.
 Iskolatej támogatás 3.812 eFt.
 Mezőőri támogatás: 450 eFt
 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 910 eFt
 OFA közfoglalkoztatás-szervezők támogatása: 1.544 eFt
 Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása: 210 eFt
 Területi kisebbségi képviselő választás: 13 eFt.
 2011. évi népszámlálás: 1.322 eFt.
 Iskolagyümölcs program: 579 eFt
 Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás: 3.654 eFt.
 TIOP 1.1.1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése:
835 eFt
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Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összege 24.541 eFt. Jelentősebb tételek:
 KEOP 4.2.0 - Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal –előleg: 2.790 eFt.
 EAOP-4.1.5. Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz: 13.769 eFt.
 TÁMOP 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás: 210 eFt
 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól: 252 eFt.
Az Önkormányzat kiadása 2011. III. negyedévben 427.223 eFt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva
72,8%-ra teljesült. Az összes kiadás 92,6%-a működési kiadás, a fejlesztési kiadások 7,4%-ot tettek ki.
Személyi juttatások és járulékai teljesítése 72,4% volt. Az összes kiadás 43,9 %-át ezek a kiadások tették ki,
ami a közalkalmazottak, a köztisztviselők, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók személyi juttatásán
kívül tartalmazza a közfoglalkoztatottak, közcélú munkások, illetve az állományba nem tartozók juttatását is.
Továbbá, a felmentett munkavállalók felmentési illetményének és végkielégítésének kifizetését, illetve a
jubileumi jutalmakat. A személyi juttatások járulékai között a törvényben megfogalmazottak alapján került
kifizetésre a társadalombiztosítási járulék (26%), illetve a munkaerő-piaci járulék 1%.
A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 62,7%-ban teljesültek, ami az összes kiadás 24,4%-os részarányát
képezi. Ennél a kiadási nemnél a közüzemi díjakra, élelmiszerre, üzemeltetési, karbantartási kiadásokra
fordított összeg volt a meghatározó.
Összességében az önkormányzat szakfeladatainak dologi kiadásai az előirányzatoknak megfelelően teljesültek.
A működési célú támogatásértékű kiadások önkormányzati szintű teljesítése 1.125eFt, mely a módosított
előirányzathoz képest 16,6%-ra teljesült. Az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás működési
hozzájárulását tartalmazza. A működési célú pénzeszközátadások 51,4%-ra teljesültek, melyben a célfeladatok
között megtervezett támogatások szerepelnek. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 75,3%-ra teljesültek.
Ezen jogcímek között szerepelnek az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, amelyre kifizetett
összeg 86.833 eFt.
A beruházási kiadásoknál mutatkozó túlteljesítést az okozza, hogy a főtérrendezés összegének 40%-a
átutalásra került, és az utófinanszírozás miatt a pályázat támogatási része jóval később kerül kifizetésre, mint
ahogy azt teljesítettük.
2011. III. negyedévi gazdálkodásunkat 106 fővel tudtuk megvalósítani, melyből 1 fő választott tisztségviselő,
10 fő köztisztviselő, 58 fő közalkalmazott, 37 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállaló.
A 2011. évi költségvetésben 29.855 eFt hitelfelvétel került tervezésre a forráshiány fedezésére, mely az év
közbeni takarékossági intézkedésekkel, kiadások megtakarításával illetve Önhiki támogatással 17.575 eFt-ra
csökkent. 2011. szeptember 30-án az önkormányzat beruházási célú hitelállománya 450 eFt, amely a 2006.
évben MAZ szennyvízszállító gépjármű vásárlására felvett hitel még meglévő összege.
Az Önkormányzat mérleg főösszege 2010. évi záróállománya 901.516 eFt. 2011. III. negyedév végén 929.108
Ft. A növekedés nagyrészt a forgóeszközök állományában bekövetkezett változás eredménye. A befektetett
eszközök értékének változását elsősorban az elszámolt értékcsökkenés, valamint a 2011. három-negyedéves
beszerzések, felújítások illetve selejtezések okozzák. A befektetett eszközök értéke 2010. december 31-ről
2011. szeptember 30-ra 873.792 eFt-ról 866.574 eFt-ra csökkent. A forgóeszközök 2011. III. negyedévi
állománya 62.534 e Ft, ami 35.800 e Ft-al magasabb a 2010. évi záró értékhez képest, amely nagyrészt a
követelések, illetve az aktív pénzügyi elszámolások állományában bekövetkezett változásnak köszönhető. A
követelések állományának alakulása: adósokkal szembeni követelés: 12.706 eFt, követelés áruszállításból és
szolgáltatásból: 428 e Ft, egyéb követelések (jogtalanul felvett segélyek) összege: 705 eFt.
A pénzeszközök összegében a 2010. december 31-hez képest 15.338 eFt összegű növekedés tapasztalható. A
kötelezettségek 7.357 eFt összegű állománya ez előző évhez képest csökkenést mutat, mely 450 eFt fejlesztési
hiteltörlesztésből, 1.506 e Ft szállítói tartozásból, 4.755 eFt adó túlfizetés miatt kötelezettségből, 44 e Ft egyéb
rövidlejáratú kötelezettségből, valamint 390 e Ft egyéb passzív pénzügyi elszámolásokból tevődik össze.
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Összességében megállapítható, hogy a mérleg főösszeg, azaz az önkormányzat vagyonának összértéke
901.516 eFt-ról 929.108 eFt-ra, 27.592 eFt-al növekedett a 2011. III. negyedév végére.
Gazdálkodásunkat a nehézségek ellenére is az intézmények, valamint a kötelező és a nem kötelező feladatok
elfogadható működése jellemezte, amely az év közbeni takarékossági intézkedésekkel együtt tudta csak
biztosítani az elért színvonal részbeni megtartását.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság tagjának, Szűcsné Fekete
Irénnek!
Szűcsné Fekete Irén bizottsági tag:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi
alakulását. Kisebb módosításokra voltak javaslatok, megbeszéltük a pénzügyi előadóval. A Pénzügyi Bizottság
a napirendi pontot a módosításokkal együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja az önkormányzat 2011. évi
költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2011.(XI. 25.) önkormányzati
határozata
A 2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
A Képviselő-testület
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi
teljesítésről szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-16.
mellékletek alapján elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
* Kostenszkyné Lévai Erzsébet bizottsági tag megérkezett az ülésterembe.

3. Napirendi pont:
A 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság tagjának, Szűcsné Fekete
Irénnek!
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Szűcsné Fekete Irén bizottsági tag:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2012. évi költségvetési koncepciót és elfogadásra javasolja a Képviselőtestület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, aki elfogadja a 2012. évi költségvetési koncepciót, az kézfenntartással
jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2011.(XI.25.) önkormányzati
határozata
2012. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
A képviselő-testület
Elfogadja a 2012. évi költségvetési koncepciót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont:
A közüzemi ivóvíz 18/2010.(XII.28.) számú rendelet módosításáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő
legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló 18/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletet értelmében, az ivóvíz
díja 2011. január 01-től 2011. december 31-ig a lakosság részére 193- ft/m3, a közületek részére 228- ft/m3.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a 2012. évben a vízdíj emelését javasolta, így a lakossági vízdíj 204- ft/m3-ra, míg a
közületi díj 241- ft/m3-ra változik.
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökeinek!
Szűcsné Fekete Irén bizottsági tag:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a közüzemi ivóvíz 18/2010.(XII.28.) számú rendelet módosítását és
elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé!
Papp Csaba képviselő:
A Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tárgyalta a közüzemi ivóvíz 18/2010.(XII.28.) számú
rendelet módosítását és elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
10

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a közüzemi ivóvíz
18/2010.(XII.28.) számú rendelet módosítását!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2011.(XII.01.) önkormányzati
rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól
Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete az "Árak megállapításáról" szóló vízműből
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak
megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés szabályairól
szóló a többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §.-ában, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.
§ (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Bököny község közigazgatási területén a közüzemi ivóvízellátást,
valamint szennyvízelvezetést és tisztítást biztosító NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és
Csatornamű Részvénytársaságra, (a továbbiakban szolgáltató) és a szolgáltatást igénybevevő
fogyasztókra, fogyasztói közösségek megbízottaira.
2.§
(1) Az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízelvezetés-tisztítás rendelkezésre állásáért alapdíjat, a szolgáltatott
ivóvíz, az elvezetett szennyvíz mennyisége után változó díjat kell fizetni.
(2) Az alapdíjat a rendelkezésre állással arányosan, a beépített, illetve beépíthető vízmérő méretétől függő
összegben kell megállapítani.
Társasházakban az alapdíj megállapításánál lakásonként egy vízmérő, illetve vízvételi hely vehető
figyelembe.
(3) Az 1. számú mellékletben megállapított víz- és csatornadíjon felül rendelkezésre állási díjat is fizetnie kell
annak a nem lakossági fogyasztónak, amely műszaki-technikai szükségszerűségből, hatósági előírás
alapján, vagy egyéb okok miatt az általa ténylegesen igénybe vett vezetékes ivóvízmennyiséget meghaladó
mértékű kapacitást köt le. A rendelkezésre állási díjat a lekötött, de fel nem használt vízmennyiség után
kell megfizetni.
(4) A rendelkezésre állási kapacitás lekötéséről, és a díj megfizetésének módjáról a szolgáltató és a fogyasztó
egymással külön szerződést köt.
(5) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz-mennyiséget vízmérővel, vízmérő hiányában átalánnyal, vagy
műszaki számítással kell meghatározni.
(6) A díjfizetés áthárításának módja: a vízterhelési díjat a számlázott szennyvízelvezetési szolgáltatás
mennyiségévei arányosan kell áthárítani, a szolgáltatási területen fizetendő összes vízterhelési díj
alapján.
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(7) A felszíni vizeket szennyező vízterhelő anyag kibocsátása után vízterhelési díjat kell fizetni. A
kibocsátók által közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyag után
fizetendő díjat a szolgáltató a szolgáltatás árán felül a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást
igénybe vevőkre. A díjfizetés áthárítás ára vonatkozó részletes szabályokat Kormányrendelet
állapítja meg.
3. §.
(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló 18/2010.(XII.28.) rendelet hatályát veszti.

5. Napirendi pont:
Sport Egyesület kérelme.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérelem érkezett a Sport Egyesülettől: Bököny Község Képviselő-testülete a 79/2011.(V.05.) számú
határozatában döntött arról, hogy a bajnoki mérkőzések mellett a Magyar Kupa versenysorozatban való
részvételkor, a továbbjutással járó mérkőzések esetén is nettó 1000 Ft/fő megbízási díjban részesülnek a
játékosok. Azonban a 2011. évi költségvetésben csak a bajnoki mérkőzések után járó megbízási díjak lettek
tervezve. A 79/2011. határozat alapján a Magyar Kupa sorozatban 6 továbbjutással járó mérkőzés után
kifizetésre kerültek a megbízási díjak. E miatt a bajnokság utolsó 7 nyertes fordulóját már nem tudtuk
kifizetni, mert a költségvetésben tervezett előirányzat nem nyújt fedezetet a kifizetendő megbízási díjakra.
Előreláthatólag a Sport Egyesület támogatása előirányzatát 150eFt-tal csökkenteni lehet a személyi juttatások
előirányzata növelése mellett. Továbbá, 75eFt összegű előirányzat átcsoportosítás szükséges a személyi
juttatások, 55eFt a járulékok között. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót Szűcsné
Fekete Irén bizottsági tagnak!
Szűcsné Fekete Irén bizottsági tag:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Továbbá,
javasoljuk a pártolójegyek és bérletek készítését, már év elején lehetne ezeket értékesíteni.
Marozsán Mihály képviselő:
Tervben van, a bajnokság indulására elkészítjük a pártolójegyeket és bérleteket.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a Sport Egyesület kérelmét!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2011.(XI.25.) önkormányzati
határozata
Bököny Sport Egyesület kérelme
A képviselő-testület
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Támogatja a Bököny Sport Egyesület kérelmét, melynek
értelmében a Sport Egyesület támogatásának előirányzatát
150eFt-tal csökkenti a személyi juttatások előirányzata növelése
mellett. Továbbá, 75eFt összegű előirányzatot átcsoportosít a
személyi juttatások, 55 eFt-ot pedig a járulékok között.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont:
A közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökeinek!
Szűcsné Fekete Irén bizottsági tag:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. A rendelet-tervezet szerint a boltok előtt, közterületen nem
lehet szeszesitalt fogyasztani. Azt a magánszemélyt, aki ezt teszi, 20 eFt-ra lehet bírságolni, ha pedig az üzleten
belül, akkor jegyzői hatáskörben eljárva a kereskedőt 50 eFt-ra lehet büntetni.
A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Papp Csaba képviselő:
A Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja
a Képviselő-testület felé!
Piskolczi Géza képviselő:
Miért kell sújtani a kiskereskedőket? A nagyáruházláncok már így is annyira sújtják őket, hogy a megélhetésért
még törvénytelenségbe is kapaszkodnak, hogy ne zárják be a kereskedésüket. A mi boltunk forgalmának is
több mint felét az alkoholfogyasztás teszi ki.
Gulyás József jegyző:
Nagyon sok panasz érkezett a lakosság részéről a közterületen történő alkoholfogyasztás miatt. Vannak olyan
helyszínek a községben, ahol ez jellemzővé vált - akár nyitva tartáson túl is.
Ahhoz, hogy ezt ellenőrizni tudjuk, mind a rendőrség, mind a jegyzői hatóság, ahhoz előbb önkormányzati
rendeletet kell alkotni. Amikor kiküldtük a felszólítást a község kereskedőinek, csak pozitív jelzés érkezett.
Piskolczi Géza képviselő:
Arra kérem az Önkormányzatot, hogy humánusabb elbírálásban részesítsék a kereskedőket, mert megélhetési
gondjaik vannak.
Dr. Papp László bizottsági tag:
A falu érdeke, hogy a községben ne sétáljanak ittas emberek.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a közterületen történő szeszesital
fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet-tervezetet!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2011.(XII.01.) önkormányzati
rendelete
a közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról
Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX.
törvény 1.§ (1) bekezdésében, az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) Kormány rendelet
12.§ (1) bekezdés a) pontjában, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében foglalt
feladatökrében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet célja a közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozása a közterületek rendjének
biztosítása és az alkoholfogyasztási szokások befolyásolása érdekében.
(2) A rendelet személyi hatálya a település közigazgatási területén bármilyen jogcímen tartózkodó
természetes személyre terjed ki.
2. §
(1) A közterületen tilos a szeszesital fogyasztása a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével.
(2) A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma nem terjed ki:
a) az érvényes működési engedéllyel rendelkező vendéglátó egységre, üzletekre, annak előkertjére,
nyitvatartási időben
b) az érvényes közterület-használatiszerződéssel rendelkező alkalmi rendezvény területére a
rendezvény engedélyezett ideje alatt
3. §
(1) Aki a rendeletben meghatározott tilalmat megszegi az szabálysértést követ el, és az egyes
szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) Kormány rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) A szabálysértés tetten ért elkövetőjével szemben a rendőrség háromezer forinttól húszezer forintig
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
4.§
(1) Ez a rendelet a 2011. december 01. lép hatályba.

7. Napirendi pont:
A 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén
A napirendi pontot az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta, átadom a szót a
bizottság elnökének!
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Papp Csaba képviselő:
A tervezet szerint 2012-ben, augusztus 6-17-ig, illetve december 24-28-ig tartana az igazgatási szünet. Idén is
így osztottuk be a szünetet, jól működött.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a 2012. évre vonatkozó
igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezetet!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2011.(XII.01.) önkormányzati
rendelete
a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 41/A. § (9) bekezdésében foglalt feladatökrében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Hivatal 2012. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2012. augusztus 6. napjától 2011.
augusztus 17. napjáig tart.
(2) A Hivatal 2012. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2012. december 24. napjától 2011.
december 28. napjáig tart.
2.§
(1) Ez a rendelet a 2012. január 01. napján lép hatályba, és 2012. december 31-én hatályát veszti.

8. Napirendi pont:
Döntés a Bursa Hungarica pályázat 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 tárgyalta a napirendi pontot és támogatásra
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy 5.000 forint összegben, a 2010/2011 tanév II. félévére és a 2011
/2012 tanév I. félévére a benyújtott pályázatokat támogassa!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a Burs Hungarica pályázatot!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
165/2011.(XI.25.) önkormányzati
határozata
a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása
A Képviselő-testület
Elfogadja, és támogatja 5.000 forint – azaz ötezer forint –
összegben a 2010/2011 tanév II. félévére és a 2011 /2012
tanév I. félévére az alábbi felsorolt hallgatók által benyújtott
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíj „A” és „B” típusú ösztöndíjpályázatát:
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíj „A” típusú ösztöndíjpályázatok listája:
Balogh Sára Bököny, Debreceni utca 107.
Bojté Anikó Bököny, József A. u. 61.
Csonka Tamás Pálné Bököny, Dózsa György u. 46.
Forró Erika Hajnalka Bököny, Kossuth u. 24.
Hollik Edina Ilona Bököny, Kossuth u. 155.
Jurás Emese Bököny, Ady Endre u. 11.
Kálucz Eszter Bököny, Kossuth u. 40.
Lovas Nikolett Veronika Bököny, Ady Endre utca 139.
Miló Attila Bököny, Arany János u. 31.
Nagy Andrea Bököny, Kossuth u.49.
Pistár Zsuzsanna Bököny, József Attila u. 18.
Poór Krisztina Bököny, Ságvári u. 24.
Popovics Szabina Bököny, Rózsa Ferenc u. 18/A.
Simon Marianna Bököny, Damjanich u. 7.
Tálas Attila Bököny, Ady Endre u. 36.
Tasi Tímea Bököny, József Attila utca 32.
Taskó László Bököny, Kossuth utca 128.
Vass Gergő Bököny, Vasvári Pál utca 34.
Visnyai Krisztina Bököny, József Attila 20.
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíj „B” típusú ösztöndíjpályázatok listája:
Balogh Natália Bököny, Makarenkó utca 44.
Kozák Zsuzsanna Bököny, Dózsa György utca 28.
Lovas Liliána Bököny, Ady Endre utca 52.
Simon Melinda Bököny, Damjanich utca 7.
Szolnoki Fruzsina Bököny, Rózsa Ferenc utca 18/a.
Szoták Zsuzsanna Bököny, Makarenkó utca 22.
Oláh Szabolcs Bököny, Sallai u. 22.
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9. Napirendi pont:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjának
módosításáról, emeléséről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság tagjának, Szűcsné Fekete
Irénnek!
Szűcsné Fekete Irén bizottsági tag:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és a kiadható földterületeknél módosításokat javasol a
Képviselő-testület felé. A következő módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé:
107
Köztemető (4956 m2):
20 eft
116
Beép Ter., Kossuth u.(4958 m2):
20 eft
182
Családi ház; Váci u. (1362 m2):
5eft
438/1
Beép. Ter. Debr. u. 3 (1190 m2):
5 eft
438/2
Beép. Ter. Debr. u. 3 (425 m2):
5 eft
0154/103 Szántó, sz.víztelep (22662 m2):
60 eft
0162/1
Szántó, Kossuth u. v. (12940 m2):
40 eft
1010
Szántó, Danko u. v(16531 m2):
20 eft
Papp Csaba képviselő:
A Szociális földprogram keretében ezeket a földterületeket az Önkormányzat fogja használni 1 évig.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
166/2011.(XI.25.) önkormányzati
határozata
Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások, és egyéb helyiségek,
és kiadható földterületek bérleti díjának megállapítása 2012. január 1-jétől
A képviselő-testület
az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások, és
egyéb helyiségek, és kiadható földterületek bérleti díját az
alábbiak szerint állapítja meg 2012. január 01-től, az árak nettó
értéket tartalmaznak:
Szolgálati Lakások:
- összkomfortos lakás
115 ft/m2
- komfortos lakás
90 ft/m2
- félkomfortos lakás
70 ft/m2
- komfort nélküli
55 ft/m2
- Garázsdíj
1150 ft/hó/db
- Szolgálatai lakások szolgálati célra történő bérbeadásakor
a bérleti díj a megállapított díj 150%-a
Egyéb helyiségek:
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- Barota Mihály ÁMK Étterme:
- Esküvő (2 napos) rendezvény esetén 52.500.-ft/alkalom
- Egész estés rendezvény esetén
21.000.-ft/alkalom
-1-5 órás rendezvény esetén
15.750.-ft/alkalom
- Egészségház orvosi rendelők díjai
260.- ft/hó/m2
- Egészségház váróterem és közös helyiségek
bérleti díja
105 Ft/hó/m2
Kiadható földterületek:
107
Köztemető (4956 m2):
116
Beép Ter., Kossuth u.(4958 m2):
182
Családi ház; Váci u. (1362 m2):
438/1
Beép. Ter. Debr. u. 3 (1190 m2):
438/2
Beép. Ter. Debr. u. 3 (425 m2):
0154/103 Szántó, sz.víztelep (22662 m2):
0162/1
Szántó, Kossuth u. v. (12940 m2):
1010
Szántó, Danko u. v(16531 m2):

20 eft
20 eft
5eft
5 eft
5 eft
60 eft
40 eft
20 eft

A képviselő-testület a 54/2011. (IV.15.) önkormányzati
határozatát hatályon kívül helyezi ezen határozat hatályba
lépését követően.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: polgármester

10. Napirendi pont:
A képviselő-testület 2012. évi munkatervének megalkotása.
Gyalogné Lovas Irén
A napirendi pontot az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tárgyalta, átadom a szót a
bizottság elnökének!
Papp Csaba képviselő:
Minden évben tárgyaljuk, egyfajta iránymutatás a testület munkájára. Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
167/2011.(XI.25.) önkormányzati
határozata
a Képviselő-testület 2012. évi munkatervéről
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Képviselő-testület
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. évi munkatervét – az Önkormányzat Képviselőtestülete és szervei szervezetéről és működésének
rendjéről szóló rendelet felhatalmazása alapján jelen
jegyzőkönyv 1. melléklete szerint osztja be.
11. Napirendi pont:
Iskolatej programban való részvétel megtárgyalásáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság tagjának, Szűcsné Fekete
Irénnek!
Szűcsné Fekete Irén bizottsági tag:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, amelyet elfogadásra javasoljunk a Képviselő-testület felé
azzal a módosító javaslattal, hogy csak akkor fizessük ki az iskolatej teljes árát, miután teljesítették a
kiszállítást.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Már megtörtént, a kérelmet benyújtottuk. Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy kézfenntartással jelezze, aki
támogatja az Iskolatej programban való részvételt!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
168/2011.(XI.25.) önkormányzati
határozata
Döntés Iskolatej programban való részvételről
Képviselő-testület!
2012. év január 1-jétől a közoktatási intézmény nyári
szünet hivatalos kezdő napjáig terjedő időszakban,
továbbá 2012. év szeptember 1. napjától 2012. év
december 31. napjáig támogatja az iskolatej programba
való csatlakozást az 1-8. évfolyam tanulói részére, heti
5 alkalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12. Napirendi pont:
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Folyószámlahitel felvételéről szóló döntés megtárgyalása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság tagjának, Szűcsné Fekete
Irénnek!
Szűcsné Fekete Irén bizottsági tag:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasol a Képviselő-testület felé! Ez egyfajta
biztosíték lenne az Önkormányzatnak, ha nehéz helyzetbe kerülne, de tényleges pénzfelvételről nincs szó.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy kézfenntartással jelezze, aki támogatja a napirendi pontot!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
169/2011.(XI.25.) önkormányzati
határozata
a folyószámlahitel felvételéről
A Képviselő-testület
a./ az esedékes kiadásai fedezésére folyószámlahitelt vesz igénybe
10.000.000.- azaz Tízmillió forint összegben 2011. december 28-től.
Visszafizetési határidő: 2012. december 28.
b./ a felvett hitel biztosítékaként a helyi adót, valamint az állami hozzájárulást
engedményezi.
c./ kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés évében a költségvetés
összeállításakor a működési kiadást követően, de minden egyéb fejlesztési
kiadást megelőzően a hitel törlesztésére és kamataira előirányzatot biztosít és
jóváhagy.
Felhatalmazza Gyalogné Lovas Irén polgármestert és Gulyás József jegyzőt a
folyószámlahitellel kapcsolatos feladatok elvégzésére.

13. Napirendi pont:
A lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról.
Gyalogné Lovas Irén
A napirendi pontot az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta, átadom a szót a
bizottság elnökének!
Papp Csaba képviselő:
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Az utóbbi években egyre gyakrabban fordul elő, hogy más településekről érkező állampolgárok egyes
lakásokba jóval többen költöznek be, és laknak ott életvitelszerűen, mint amit a lakás mérete,
befogadóképessége megengedne. Az érintett területeken, lakóépületekben romlott a közbiztonság,
elszaporodtak a tulajdon elleni, rendbontó és garázda cselekmények és ezzel párhuzamosan a környező
ingatlanok értéke is jelentősen csökkent. A település közbiztonságát, rendezettségét, tisztaságát és a
nyugodt életkörülmények biztosítását kérték, jelezték a településen lakók. Ennek egyik lehetséges
eszköze a lakcím bejelentés helyi szabályainak megalkotása oly módon, hogy a vonatkozó központi
szabályozást mintegy kiegészítve, meghatározzuk a bejelentkezéshez szükséges minimális lakás,
lakószoba fogalmát, valamint azokat a paramétereket, melyeknek meg kell felelnie a lakásként használt
épületnek. Abban az esetben, ha a lakás nem felel meg ezen előírásoknak, a bejelentkezés elutasításra
kerül.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a lakcímbejelentés helyi
szabályairól szóló rendelet-tervezetet!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2011.(XII.01.) önkormányzati
rendelete
a lakcímbejelentés helyi szabályairól
Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló,
többször módosított 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény 44/A.
§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya
E rendelet tárgyi hatálya Bököny község közigazgatási területén a lakcím-bejelentés iránti kérelemre
vonatkozó eljárásban a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény 4. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.
2. §
Igazolás a lakcím-bejelentéshez
(1) A lakásban az egy főre jutó lakószoba nagyságának megállapítása céljából a kérelmezőnek új építésű
ingatlan esetében a használatbavételi engedélyt, egyéb ingatlan esetében erre a célra, jegyző által kiállított
igazolást kell bemutatnia.
(2) A jegyző az (1) bekezdésben meghatározott igazolást a kérelem benyújtását követő 15 napon belül, az
érintett lakásban történő helyszíni szemlét követően adja ki.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolás tartalmazza:
a) kérelmező neve,
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b) lakás címe,
c) lakószoba/ák/ száma,
d) lakószoba/ák/ nagysága légköbméterben;
(4) A jegyző a lakószoba e minőségének megállapítása során e rendelet 2. § 2. pontjában meghatározottakat
veszi figyelembe.
(5) A jegyző a lakószoba légköbmértékét a lakószoba alapterülete és belmagasságának nagysága szorzataként
határozza meg.
3. §
A lakcím-bejelentés iránti kérelmet a jegyző elutasítja, amennyiben a bejelentkezéssel érintett lakásban az egy
főre eső lakószoba légköbmértéke – a lakószoba/ák/ légköbméter-nagysága, a nyilvántartás szerint oda
bejelentkezettek, valamint bejelentkezni kívánók létszámára figyelemmel – nem éri el a 15 légköbmétert.
5.§
Záró rendelkezés
E rendelet a 2011. december 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

14. Napirendi pont:
Egyebek
- Nagy Sándor, a Bököny Non-profit Kft. ügyvezetőjének kérelme.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nagy Sándor, a Bököny Non-profit Kft. ügyvezetője azzal a kérelemmel fordul a Képviselő-testülethez, hogy
a gépi szolgáltatás nettó díjtételénél 20%-os emelést szeretnének eszközölni. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a
napirendi pontot, átadom a szót a bizottság tagjának, Szűcsné Fekete Irénnek!
Szűcsné Fekete Irén bizottsági tag:
20%-os emelést kértek a szippantó autó szolgáltatására és a kisgépekre is. A Pénzügyi Bizottság azt javasolja a
Képviselő-testület felé, hogy 2012. január 01. napjától lépjen életbe az emelés és bruttó 11.000 Ft legyen a
szippantás díjtétele a lakosság részére, az Önkormányzat részére pedig, bruttó 10.000 Ft. Ha az
Önkormányzat területén kívül megy a kocsi, akkor bruttó 12.000 Ft/fuvar.
Papp Csaba képviselő:
Ezt az indokolja, hogy 1 év alatt 85 forinttal emelték a gázolaj árát.
Piskolczi Géza képviselő:
Szerintem nagyon kevés az emelés.
Papp Csaba képviselő:
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Így is 20%-os az emelés, 2006 óta nem emeltünk. Megvárjuk, hogy jövő év közepéig hogy alakulnak az
üzemanyagárak, és ha úgy látjuk, akkor 2012. június 1-jétől még emelhetünk az árakon.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja, hogy a Bököny Non-profit Kft. gépi
szolgáltatásának 20%-os díjtétel emelését, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
170/2011.(XI.25.) önkormányzati
határozata
Nagy Sándor, a Bököny Non-profit Kft kérelme
Képviselő-testület
Támogatja Nagy Sándor, a Bököny Non-profit Kft.
kérelmét, melynek értelmében 2012. január 01. napjától
a Bököny Non-profit Kft. gépi szolgáltatásának
díjszabásai az alábbiak szerint alakulnak:
Lakossági szennyvízszállítás: nettó 8030 Ft/fuvar
Szennyvízszállítás Bököny Község Önkormányzata
részére: nettó 7874 Ft/fuvar
Bököny Község Önkormányzatának területén kívüli
szennyvízszállítás: nettó 8640 Ft/fuvar.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

-

Signal biztosító ajánlata

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Signal Biztosító biztosítási ajánlatát a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság tagjának,
Szűcsné Fekete Irénnek!
Szűcsné Fekete Irén bizottsági tag:
Az Önkormányzat eddigi biztosításában 20005 év szerinti könyvtételek voltak, a Signal Biztosító új árak
szerint számolta át a díjtételeket, éves szinten 380 eFt. Ezen az áron kicsi változtatás lehet, mert helyszíni
szemlét fognak tartani, hogy valósak-e ezek a tényadatok.
Gulyás József jegyző:
Kockázatértékelés és felelősségbiztosítás is van benne.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, aki elfogadja a Signal Biztosító ajánlatát 2012. január 01. napjától,
kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
171/2011.(XI.25.) önkormányzati
határozata
Signal Biztosító ajánlata
A képviselő-testület
Elfogadja a Signal Biztosító ajánlatát, melynek
értelmében Bököny Község Önkormányzatának 2012.
január 01. napjától.
Továbbá, a Képviselő-testület felhatalmazza
polgármestert a szerződés aláírására.

a

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
* Marozsán Mihály képviselő elhagyta az üléstermet.
- Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartására létrehozott intézményfenntartó
társulásról szóló megállapodás
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartására létrehozott intézményfenntartó társulásról
szóló megállapodást szükséges elfogadnia a Képviselő-testületnek. Arra való tekintettel, hogy a Központi
Orvosi Ügyeletből Bököny ki akar lépni, a megállapodás 7. pontjában megfogalmazott társulás
megszűnésének b.) pontját követő bekezdést a következőképpen kell módosítanunk: „Jelen társulási
megállapodást felek az év folyamán bármely időpontban felmondhatják, melyről szóló, Képviselő-testületi határozatot 90 nappal
korábban kell meghozni. A megállapodást felbontó Képviselő-testületi határozat közlése a társult Képviselő-testületekkel a
Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot működtető Önkormányzat feladata.”
Kérem a Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a Központi Egészségügyi Ügyeleti
Szolgálat közös fenntartására létrehozott intézményfenntartó társulásról szóló megállapodást az előbbi
módosítással!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
172/2011.(XI. 25.) számú
határozata
Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartására létrehozott
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intézményfenntartó társulásról szóló megállapodás
A Képviselő-testület
1./ A Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartására
létrehozott intézményfenntartó társulásról szóló megállapodás 7. pontjában
megfogalmazott társulás megszűnésének b.) pontját követő bekezdés alábbi
módosításával fogadja el:
Jelen társulási megállapodást felek az év folyamán bármely
időpontban felmondhatják, melyről szóló, Képviselő-testületi
határozatot 90 nappal korábban kell meghozni.
A megállapodást felbontó Képviselő-testületi határozat közlése a
társult Képviselő-testületekkel a Központi Egészségügyi Ügyeleti
Szolgálatot működtető Önkormányzat feladata.
2./ Hatályon kívül helyezi a 137/2011.(IX.30) önkormányzati határozatát.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat
közös fenntartására létrehozott intézményfenntartó társulásról szóló
megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

A Képviselő-testületi ülés zárt ülés keretein belül folytatódik.
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Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.

Kmft.

PH.
Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

polgármester

jegyző

Marozsán Mihály

Dr. Komoróczy Péter
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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