JEGYZŐKÖNYV

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. május 8-án a Polgármesteri Hivatal irodájában megtartott
rendes üléséről.

Jelen vannak: Gyalogné Lovas Irén polgármester
Dr. Horváth József alpolgármester
Dr. Komoróczy Péter képviselő
Marozsán Mihály képviselő
Papp Csaba képviselő
Piskolczi Géza képviselő
Taskó Miklós képviselő

Meghívottak: Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző
Szabolcsi Jánosné Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Központ Vezetője
Szekeres Ágnes Orfeusz Kft. ügyvezetője
Barda Mihály Orfeusz Kft. munkatársa
Marozsán Miklós pénzügyi előadó

NAPIRENDJE

1./ Az Orfeusz Kft. – mint a Bökönyi temető üzemeltetője – tájékoztatója a temető 2013. évi
üzemeltetéséről
2./ A Bentlakásos Idősek Otthona Vezetője 2013. évi szakmai beszámolójának megtárgyalása,
tájékoztató az intézmény tevékenységéről
3./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
4./ Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása
5./ Döntés az Önkormányzat működési támogatási kérelmének benyújtásáról
6./ Szociális nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtása
7./ 2013. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása
8./ Tájékoztatás Dr. Papp László bizottsági tagságáról valamint a jogi képviselői megbízásáról
történő lemondásáról
9./ Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
10./ A Díszpolgári Cím, a települési kitüntető díjak és elismerések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotása
11./ Bököny Községben az óvodai felvételi körzethatár megállapítása

JEGYZŐKÖNYV

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, Jegyző Asszonyt,
Szekeres Ágnest az Orfeusz Kft. ügyvezetőjét és Barda Mihályt az Orfeusz Kft. munkatársát,
Szabolcsi Jánosnét a Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Központ Vezetőjét, Marozsán Miklós
pénzügyi előadót.
A képviselő-testületi ülést megnyitja.
Jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Dr. Horváth József alpolgármester
Dr. Komoróczy Péter képviselő
Marozsán Mihály képviselő
Papp Csaba képviselő
Piskolczi Géza képviselő
Taskó Miklós képviselő
Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző
Szabolcsi Jánosné Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Központ Vezetője
Szekeres Ágnes Orfeusz Kft. ügyvezetője
Barda Mihály Orfeusz Kft. munkatársa
Marozsán Miklós pénzügyi előadó

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Jegyzőkönyv vezetőnek felkéri Seresné Jurás Évát. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Papp
Csaba és Dr. Komoróczy Péter képviselőket.
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

Gyalogné Lovas Irén polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban felsorolt
napirendi pontok szerint.
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Az Orfeusz Kft. – mint a Bökönyi temető üzemeltetője – tájékoztatója a temető 2013.
évi üzemeltetéséről
/írásbeli előterjesztés az 1. számú mellékletben/
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az írásbeli előterjesztést mindenki megkapta. Úgy gondolom, hogy részletes a tájékoztató és
kimutatja a 2013. évi bevételeket, kiadásokat. Megkérdezném Ügyvezető Asszonyt, hogy vane szóbeli kiegészítése?

Szekeres Ágnes Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Van egy meghatározott tematika, amely szerint össze szoktuk állítani a beszámolót. A
költségszámlák másolatait is leadtuk, bárki megtekintheti őket. A bevételeket és ráfordításokat
mutattuk ki a beszámolóban. 490 e Ft veszteségünk van, szemben azzal, hogy tavaly minimális
volt. Kért az Önkormányzat kimutatást urnafalra, urnaparcellára. Szeretne az Önkormányzat
másfajta temetkezési módot is. Becsatoltunk egy urnafalról készült képet és tervdokumentumot,
illetve urnaparcelláról, és egy épített sírhelyről. Azt kérném, hogy tárgyalja meg a Képviselőtestület, hogy melyik lenne a legalkalmasabb a bökönyi temetőben, illetve hol lehetne
elhelyezni?
Piskolczi Géza képviselő:
Sajnálatos esemény történt, elhunyt a temetőgondnok. Ki lesz most a gondnok?
Szekeres Ágnes Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Beszéltünk Laci bácsi fiával Lacival, és ő azt mondta, hogy nagyon szívesen csinálná tovább a
munkát. Ma volt egy haláleset, és kijöttünk hamarabb, hogy segítsünk Lacinak.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Elírás történt, mert a mi temetőnk nem köztemető.
Szekeres Ágnes Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Igen az egyház tulajdona, ezt kijavítjuk. Elnézést kérek.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Van köztemetőnk, de azt nem használjuk. Szántóként használjuk.
Ha nincs több hozzászólás, akkor feltenném szavazásra a napirendi pontot. Aki egyetért azzal,
hogy elfogadjuk az Orfeusz Kft. beszámolóját, kérem jelezze kézfenntartással.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2014. (V. 08.) önkormányzati
határozata
Az Orfeusz Kft. – mint a Bökönyi temető üzemeltetője – tájékoztatója a temető 2013. évi
üzemeltetéséről
A Képviselő-testület
az Orfeusz Kft. – mint a Bökönyi temető
üzemeltetője- tájékoztatóját a temető 2013. évi
üzemeltetéséről elfogadta.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Térjünk át az urnafalra, urnaparcellára. A Nyírmihálydiban lévőről van színes kép, amelyet
átküldtek az Orfeusz Kft-től, meg lehet nézni.
Szekeres Ágnes Orfeusz Kft. ügyvezetője:
A számítógépen meg lehet nézni, meg képeket is hoztunk róla. Urnatoronyról van szó,
amelyben van 20 db kétszemélyes fülke, és 10 db egyszemélyes. Mészkőből van az egész, és
az elejére a lapokat tetszés szerint lehet gránitból, márványból készíteni. A másik kép Biriben
található, urnafal. Kállósemjénben pedig urnasírhely van.
Barda Mihály Orfeusz Kft. munkatársa:
Kálmánházán is van egy, gyönyörű szép. Kb. 2 000 000 Ft a költségvetése.
Szekeres Ágnes Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Az urnafalat meg tudjuk építeni, de ha urnatornyot szeretnének, akkor azt nem. Egy
vállalkozótól kértünk árajánlatot. Mészkőből van. Ehhez kőfaragóra van szükség.
Az urnaparcellát meg tudjuk csinálni, és azt bővíteni is lehet.
Papp Csaba képviselő:
A díjakat Önök szedik be?
Szekeres Ágnes Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Ha az Önkormányzat építi meg, akkor Önök értékesítik. Egy sírhelydíjat kellene megállapítani,
ami kb. 3-4 e Ft. Van egy egyszeri díja, és van 10 évenként egy használati díja.
Papp Csaba képviselő:
Érdemes lenne nekünk megépíteni, szó volt már róla, hogy a ravatalozóhoz építsük. A mi
tulajdonunk. Formailag kellene látnunk, hogy milyen lehetőségek vannak, és úgy tudnánk
dönteni.
Barda Mihály Orfeusz Kft. munkatársa:
Tiszadobon az Önkormányzaté az urnafal a ravatalozón belül található. Az Önkormányzathoz
elmegy a hozzátartozó és kifizeti az urnafalat. A 10 éves sírhely díjat pedig mi szedjük be, mint
üzemeltetési díjtételt. Ilyen lehetőség is van.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérik a hamvasztásos temetést is, lenne rá igény.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Lehet urnafalat is csinálni, de szerintem az urnasírhely közelebb áll az emberekhez. Van egy
sírhely, amely előtt meg lehet állni. Virágot, koszorút lehet rátenni. Közelebb áll a falusi
emberekhez. Jobban lehet gondozni is. Helyhiányunk nincs a temetőben.
Barda Mihály Orfeusz Kft. munkatársa:
Elég sok a megváltott sírhely. Kb. 6-7 év, mire a felső rész is tele lesz. December 31-ig a
szociális parcellát is ki kell jelölni. Azt is meg kell oldani. Egy urnasírhely rugalmasabb
megoldás, mint más. Most le lehetne rakni 5-6 db betonkeszont, és azt folyamatosan lehet
bővíteni igény szerint.

Piskolczi Géza képviselő:
Én is az urnasírhelyet javaslom, inkább emellett kellene döntenünk.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ki kellene menni a temetőbe, és megnézni, hol lehetne megvalósítani. Véleményem szerint a
ravatalozó mellé is lehetne tenni.
Piskolczi Géza képviselő:
Nem kellene elszakítani a temetőtől.
Dr. Horváth József alpolgármester:
A nyárfás, ahol kezdődik, ott is jó helyen lenne.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A szándékát a képviselő-testület fenntartsa, de most ne döntsünk róla. A következő képviselőtestületi ülésen visszatérünk rá helyszíni szemle keretében.
Szekeres Ágnes Orfeusz Kft. ügyvezetője:
A szociális parcelláról is lehetne majd dönteni. Hol helyezkedjen el.
Barda Mihály Orfeusz Kft. munkatársa:
Van olyan település, ahol úgy gondolkodnak a szociális parcelláról, hogy úgy akarnák
megoldani, mint egy amerikai parcella. Félő, hogy egy idő után gondozatlan sírok keletkeznek.
Hant nélküli sírok vannak, az önkormányzat vagy az üzemeltető befüvesíti.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Következő testületi ülésen erre visszatérünk. Köszönöm a tájékoztatást Szekeres Ágnes
Ügyvezető Asszonynak, és Barda Mihálynak.

Szekeres Ágnes Orfeusz Kft. ügyvezetője, Barda Mihály Orfeusz Kft. munkatársa elhagyta az
üléstermet.
2./ A Bentlakásos Idősek Otthona Vezetője 2013. évi szakmai beszámolójának
megtárgyalása, tájékoztató az intézmény tevékenységéről
/írásbeli előterjesztés a 2. számú mellékletben/
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az írásbeli előterjesztést mindenki megkapta. Elég részletes. Az Egészségügyi-, Oktatási-,
Szociális- és Sport Bizottság megtárgyalta. Átadom a szót a bizottság elnökének.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
A Bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolja.
Piskolczi Géza képviselő:
Az étkezési hozzájárulással még most sem foglalkozunk?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A gondozási díjjal kapcsolatban azt beszéltük meg, hogy ebben az évben még nem fogunk
módosítani, mert nem látjuk az egész éves költségvetését az intézménynek. Én azt javasolnám,

hogy várjunk már meg egy évet, hogy mennyi lesz a normatíva, a bevétel, a kiadás. És azt
követően emeljünk, vagy maradjon ez a díj.
Marozsán Miklós pénzügyi előadó:
A költségvetés tárgyalásakor szó volt róla, hogy várjuk meg az idei évet.
Piskolczi Géza képviselő:
Voltam már több intézményben az elmúlt hónapokban, és több pénzért mostohább
körülmények között vannak a lakók. Én azt is kifogásolom, hogy 26 fővel bővítsük a létszámot.
Bővítés esetén véleményem szerint 96 főre kellene emelni a lakók számát.
Szabolcsi Jánosné Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Központ Vezetője:
De a törvényi feltételeknek is meg kell felelni. 6 m2 kell, hogy meglegyen egy főre.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Szerintem elírás történt a 4. oldalon. „Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, ha a szolgáltatást
igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a
150 %-át meghaladja.” Ezt ki kell javítani nem haladja meg.
Papp Csaba képviselő úr elhagyta az üléstermet.
Szabolcsi Jánosné Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Központ Vezetője:
Igen, ezt már kijavítottam. Elírás történt.
Taskó Miklós képviselő:
Hányan szeretnének az Idősek Otthonába beköltözni?
Szabolcsi Jánosné Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Központ Vezetője:
13 fő van a várólistán. Szerencsére haláleset nagyon ritkán történik.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Lenne egy két észrevételem, amit ki kellene javítani.
A 13. oldalon a fizikai ellátásnál: „ruházatot szükség esetén pótolunk, tisztításukról az
intézmény saját mosodája gondoskodik, javításáról pedig vagy a mosónő” A vagy szót ki kell
venni belőle.
A 20. oldalon a gyermekjóléti szolgáltatás ellátottak köre: „0-18 évesek, utógondozás esetén 24
éves korig, szociális helyzetben levő várandós anyák” Milyen szociális helyzetben lévők? Jelzőt
kellene elé tenni.
A 22. oldalon „Az egészségügyi szolgáltatókat az említett törvény arra kötelezi, hogy értesítsék
a gyermekjóléti szolgálatot, ha feltételezhető, hogy a gyermek sérülése vagy betegsége
bántalmazás, elhanyagolás következménye, illetve ha a gyermek egészségügyi ellátása során
bántalmazására, elhanyagolására utaló körülményt.” Nincs a mondat befejezve.
Szabolcsi Jánosné Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Központ Vezetője:
Köszönöm az észrevételeket, ki fogom javítani a beszámolót.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem, aki elfogadja az intézményvezető beszámolóját kézfenntartással jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2014. (V. 08.) önkormányzati
határozata
A Bentlakásos Idősek Otthona Vezetője 2013. évi szakmai beszámolójának
megtárgyalása, tájékoztató az intézmény tevékenységéről
A Képviselő-testület
a Bentlakásos Idősek Otthona Vezetője 2013.
évi szakmai beszámolóját, az intézmény
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta.

3./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
/írásbeli előterjesztés a 3. számú mellékletben/

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság
elnökének.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2013. évi
költségvetési rendeletének módosítását.
Pisákné Páll Ilona jegyző:
A rendeletmódosításnak az a célja, hogy a 2013. évi költségvetés összhangban legyen a 2013.
évi zárszámadással. A 2013. évi költségvetés módosítása 2013. december 31-i hatállyal történt.
A megérkezett pénzek kerültek átvezetéssel a helyükre. Ezt kötelező napirendi pontként
megtárgyalni a zárszámadás elfogadása előtt.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem, aki elfogadja az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását
kézfenntartással jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014. (V.09) önkormányzati
rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) rendelet módosításáról
Bököny Község Önkormányzata 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 d.) pontjában, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján –az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.)pontjában kapott felhatalmazás alapján- a
helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 59. § (2) bekezdése szerint
meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§
Bököny Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) rendelete 2.§
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
- Költségvetési bevételét
- Költségvetési kiadását
állapítja meg.

713.512 eFt-ban
713.512 eFt-ban

2. §
(1) A Költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Költségvetési rendelet kiegészül e rendelet 7. mellékletével.
3.§
A rendelet 2014. május 12-én kerül kihirdetésre, és a kihirdetést követő napon május 13-án
lép hatályba.

4./ Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása
/írásbeli előterjesztés a 4. számú mellékletben/
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Megállapítottuk, hogy igen jó zárszámadásunk van.
Kívánjuk, hogy a jövőben is ilyen jó úton haladjunk. 79 millió Ft-unk van január 31-én.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem, aki elfogadja az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási
rendeletét kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2014. (V.09.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.
§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
712.581 E Ft bevétellel
629.872 E Ft kiadással
79.454 E Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az
1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a
2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint
fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
6., 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 9.
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak
a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
A rendelet 2014. május 12-én kerül kihirdetésre, és a kihirdetést követő napon május 13-án
lép hatályba.

5./ Döntés az Önkormányzat működési támogatási kérelmének benyújtásáról

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Idén is szeretnénk pályázni a működési támogatásra, melyet a költségvetési törvény szabályoz,
ez a régi ÖNHIKI.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. 34 millió Ft-ra szeretnénk
pályázni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy nyújtsuk be pályázatunkat a működési támogatásra, kérem
kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2014. (V. 08.) önkormányzati
határozata
az Önkormányzat működési támogatási kérelmének benyújtásáról
A Képviselő-testület
a 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklete IV.
pontjában foglalt a rendkívüli önkormányzati
támogatásra pályázatot nyújt be a költségvetésben
megjelölt 34 millió Ft összeg mértékig.
A testület megbízza a tisztségviselőket az anyag
elkészítésével és benyújtásával.

6./ Szociális nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtása
/írásbeli előterjesztés a 5. számú mellékletben/
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Felolvasnám az előterjesztést.
A 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet alapján támogatási kérelem nyújtható be a településen
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 0-tól 18 éves korú gyermekek
étkeztetésére.
Településünk a leghátrányosabb helyzetű I. kategóriájú települések közé tartozik.
Gyermekvédelmi kedvezménybe részesülő gyermekek száma 464 fő.
A megadott határidőig a felmérést elvégeztük az intézményekben illetve a településen. A
fentiek alapján 410 főre és 54 napra nyújtjuk be a támogatási igényünket. Az étkezés
finanszírozása 440 Ft/nap. Az igényelt támogatás összege 9.741.600 Ft. Az étkezés melegétel

biztosítását jelenti, valamint vállaltuk a gyermekek felügyeletét és szabadidős program
megszervezését üvegfestés, gyöngyfűzés, játékok szervezését, prevenciós célú filmvetítést.
Kérem, a Testületet a nyári szociális étkeztetés benyújtását támogassa.
Taskó Miklós képviselő:
Lassan hagyománya van a szociális nyári gyermekétkeztetésnek. A Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Aki egyetért a nyári szociális étkezés biztosításával kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2014. (V. 08.) önkormányzati
határozata
Szociális nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtásáról
A Képviselő-testület
pályázatot nyújt be a 20/2014. (III.20.) EMMI
rendelet alapján a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek nyári étkeztetésére. A felmérés
alapján 410 fő részére 54 napra nyújtjuk be a
pályázatot. A támogatási igény 9.741.600 Ft.
A testület megbízza a polgármestert a szükséges
intézkedés megtételével.

7./ 2013. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása
/írásbeli előterjesztés a 6. számú mellékletben/
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A belső ellenőr elkészítette a jelentést a belső ellenőrzésekről. Nem tártak fel hiányosságot.
Pisákné Páll Ilona jegyző:
Minden évben a Képviselő-testület dönt a belső ellenőrzést végző személyről. Itt évek óta a
Gyarmat-tax Kft. végzi a belső ellenőrzést. Negyedéves ellenőrzést végeznek. Bekérik az
anyagokat, illetve kijönnek a helyszínre és átnézik a számlákat, anyagokat, szabályzatokat. Az
első ellenőrzést már elvégezték. A költségvetés összeállítását, az előirányzatok tervezését
ellenőrizték. Minden évben meg van az ütemterv, és aszerint elvégzi az ellenőrzéseket. Utána
pedig ellenőrzési jelentést készít. Ezt a Képviselő-testületnek kötelező tárgyalni a zárszámadás
elfogadásakor. Negatív dolgot nem vetettek fel benne. A következő ellenőrzésre júniusba fog
sor kerülni, és a szabályzatokat fogja ellenőrizni. Ez elég nagy terhet ró ránk, mert megváltozott

a számviteli törvény, a pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó jogszabály, és teljesen új
szabályzatot kell készíteni. 25 szabályzatnak kell elkészülni, ez jegyzői feladat.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Még azzal szeretném kiegészíteni, hogy kérte a testület, hogy a belső ellenőr egy egy
intézményt is ellenőrizzen.
Amennyiben nincs más kérdés, javaslat, kérem, aki elfogadja a beszámolót kézfelemeléssel
jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2014. (V. 08.) önkormányzati
határozata
2013. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
megtárgyalásáról

A Képviselő-testület
a 2013. évi éves ellenőrzési jelentést és éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és
elfogadta.

8./ Tájékoztatás Dr. Papp László bizottsági tagságáról valamint a jogi képviselői
megbízásáról történő lemondásáról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy Dr. Papp László lemondott az Ügyrendi
Bizottságban való tagságáról, és az önkormányzattal kötött szerződését is megszünteti. Az
önkormányzat jogi képviselője volt. Április 30-tól nem kívánja ezeket a feladatokat ellátni.

9./ Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Papp Csaba képviselő úr visszaérkezett az ülésterembe.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az elmúlt képviselő-testületi ülést követő időszakban az alábbi intézkedéseket tettem:
Az ügyfélfogadás mellett,
2014. április 6-án megtörtént az országgyűlési képviselők választása, melyen a
választópolgárok 48,85%-a jelent meg. Az egyéni jelöltek és a párlista alapján is a FIDESZKDNP kapta a legtöbb szavazatot.

2014. április 15-én Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás Társulási ülésén vettem
részt. Melyen a Belső ellenőri jelentést és a Társulás beszámolóját a 2013. évi költségvetési
végrehajtásáról fogadtuk el. A társulás 1.282.378 e Ft költségvetési bevétellel és 1.1283.578 e
Ft költségvetési kiadással 1.200 e Ft egyenleggel hagyta jóvá. A módosított pénzmaradványt
pedig 9.350 e Ft-ban állapítja meg.
2014. április 24-én koordinációs értekezletet tartott a mérnökszervezet a műszakis és a
kivitelező itt az irodában, ahol elhangzottak a szennyvíz beruházás aktuális kérdései.
Elmondták, hogy víztartási próbákat végeztek egy-egy újonnan elkészített szakaszon, amelyek
sikeresek voltak. A kivitelező elmondta, hogy a gerinchálózat több mint 85%-a már készen
van.
2014. április 25-én pályázatot nyújtottam be a 2014. május 21-én megtartásra kerülő kihívás
napjára, a polgárőrség részére pályázatot nyújtottunk be a megyei polgárőr szervezethez,
délután megtartottuk a közmeghallgatást, melyen 70-en vettek részt.
2014. április 28-án délelőtt Újfehértón voltam városnapon. Azon a napon itt a Művelődési
házban a Vöröskereszt véradást szervezett melyen 36 személy vett részt.
Közel 130 fő közcélú foglalkoztatott munkaviszonyának megszüntető anyagát készítettük elő.
2014. április 30-án a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsülésén vettem részt. Az alábbi napirendek kerültek megtárgyalásra és elfogadásra:
A Társulás 2013. évi költségvetési végrehajtása, a 2013. évi éves jelentés és éves összefoglaló
ellenőrzési jelentése, döntött a társulás fenntartásában működő szociális intézmények
intézményi térítési díjáról, elfogadta a beszámolót a szociális intézmények 2013. évi működési
tapasztalatairól, beszámoló a társulás 2013. évben végzett tevékenységéről.
2014. május 01-én a Sorsvezető által megrendezett majálison vettem részt. A pályázat keretében
elszámolható kiadásként szerepel a rendezvénnyel kapcsolatos költségek. 100 fő részére
babgulyást készítettek. S az érdekessége a dolognak, hogy saját maguk főzték meg a babgulyást
és a bevont családtagokon kívül mások is részesülhettek az ételből.
2014. május 2-án a nappali klub tagjaival a Hajdúböszörményi strandon vettem részt.
2014. május 4-én a görög katolikus templomban megrendezett anyák napi hangversenyen
vettem részt. Nagyon színvonalas volt, sajnálatos, hogy nem sokan vettek részt.
2014. május 5-én előkészítettük a nyári szociális étkeztetés igénylését, melynek beadási
határideje 6-a volt, ezen a napon a komposzt pályázat szórólapját küldtem ki, melynek
jelentősége, hogy aki megjelenik a tájékoztatón, 2014. május 9-én 15-18 óra között a
Művelődési házban a tájékoztató előadáson azok kaphatnak ládát. Ezen a napon nyújtottam be
a Tűzoltóság pályázatát.
Piskolczi Géza képviselő:
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen elmondta polgármester asszony, hogy jegyző úrnak
különböző okok miatt el kellett mennie. De azt nem mondta el polgármester asszony, hogy ez
nekünk több mint egy millió Ft-ba került.

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A jegyző úrnak határozott idejű munkaszerződése volt, és nem volt kikötve próbaidő. Ha nem
fizetjük ki a teljes munkaidőt, akkor meg kell állapodni a dolgozóval. Megállapodtunk jegyző
úrral, hogy még a két havi munkabérét kifizetjük.
Piskolczi Géza képviselő:
Meg szeretném kérdezni, hogy az olaj ki lett-e osztva?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Igen az olaj ki lett osztva, és még más adományt is osztottunk Húsvétra. Lovas Kitti, Szabolcsi
Jánosné és Dalanics László kivitték és szétosztották a rászorultak között.
Piskolczi Géza képviselő:
Régen mindig úgy volt, hogy kiküldtük az értesítést, és a lakosság feljött az adományért. Nem
került az önkormányzatnak munkaerőbe, üzemanyagba.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nem került sok pénzbe. 4-5 utcában lett kiosztva.
Piskolczi Géza képviselő:
Az elszámolás hogy történt?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Minden rendben el van számolva. Nemcsak egy adományt kaptam, és azért lett külön
szétosztva.
Marozsán Mihály képviselő:
Az apósom 89 éves, és még soha nem kapott semmit.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ezek az adományok szociálisan rászorultaknak van. Az apósodat tisztelem becsülöm,
megállunk és szoktunk beszélgetni. Meg szokott ölelni, és puszilni. Más nyugdíjasnak sem
viszek adományt, ha jó nyugdíja van. Többgyermekes, halmozottan hátrányos családoknál
került kiosztásra az adomány.
Marozsán Mihály képviselő:
A faosztás sem jól történt. Lehet, hogy olyan is kapott fát, akinek erdője van.
Piskolczi Géza képviselő:
Nincs kinevezett óvodavezető, miért van ez így? Meg kell hirdetni az álláshelyet.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Megbízott vezetője van.
Piskolczi Géza képviselő:
3 hónapra neveztük ki a megbízott vezetőt. Nincs megfelelő végzettsége sem.
Pisákné Páll Ilona jegyző:
A következő képviselő-testületi ülésre utánanézek ennek a dolognak.

Piskolczi Géza képviselő:
Lenne még egy problémám. Az előttem lévő 16 m hosszú árok nagyon rossz állapotban van.
12 éve építettem. Az önkormányzat segítsen ennek a megoldásában.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
130 embert kellett most leszámoltatni. Nincs létszám. Amennyiben lesz ember, meg fogjuk
oldani a problémát.
Piskolczi Géza képviselő:
A ciklus utolsó évét töltjük együtt. Nehogy úgy járjunk, ahogy én jártam annak idején, hogy
nem kaptam meg a szabadságra járó összeget. A polgármester asszonynak nem tudjuk mennyi
szabadsága van. Körülbelül kétszer volt tudomásunk hogy egy hetet, és 3-4 napot kivett. Az
Ügyrendi Bizottságnak kell előterjeszteni a Képviselő-testület felé a polgármester szabadságát.
Pisákné Páll Ilona jegyző:
Megnézzük, hogy az SZMSZ-ben hogy van szabályozva.
Papp Csaba képviselő:
Lenne egy észrevételem. Most vezetik a szennyvizet. Erika előtt kiásták az árkot, és akkor
láttam, hogy a belvízelvezető tele van földdel. Azt hallottam, hogy a Kossuth utca végén is ez
a helyzet.
Piskolczi Géza képviselő:
Az már halott vezeték. A másik oldalon megy a belvízelvezető.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A közmunkásokkal tisztítsuk a vízelvezető árkokat.
Papp Csaba képviselő:
A József Attila utcán mindenképpen meg kellene oldani a vízelvezetést. Fekete Tibiék előtt.
Ott nagy problémák vannak.
Marozsán Mihály képviselő:
A markolót is lehetne használni. Nagy gondok vannak az utakkal.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ki lehet küldeni dolgozni. Van a Kft-nek ügyvezetője, és neki el kell mondani a kéréseket.
A szennyvízhálózat kiépítése után elkezdik a kivitelezők rendbe tenni az utakat. Ha szóltam
nekik, hogy menjenek ki valahová, kimentek, és járhatóvá tették az utakat.
Taskó Miklós képviselő:
A külterületi utakat is sorra lehetne venni, amelyek önkormányzati tulajdonba vannak, és
rendbe kellene őket tenni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az a probléma, hogy az önkormányzati utakat elszántsák a gazdák. Én is járok ki a határba, és
már az utat is bevetik, felszántsák sokan. Pont az a gazda csinálja, akinek sok földje van.
Papp Csaba képviselő:
Következő képviselő-testületi ülésre be kell hívni Nagy Sándort, hogy elmondjuk neki a
problémánkat.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2014. (V. 08.) önkormányzati
határozata
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület
a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű
határozatokról elfogadta.

10./ A Díszpolgári Cím, a települési kitüntető díjak és elismerések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotása
/írásbeli előterjesztés a 7. számú mellékletben/
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet. A Díszpolgári Címre Maródi Lászlót
javasolja a Bizottság, Kiss Jánosnét a Bököny Község Szolgálatáért Címre, Vass Gergőt és
Kurucz Lászlót az Év Sportolója Címre.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ezen a testületi ülésen csak a rendeletről kell dönteni. A kitüntető címekre érkezett javaslatokat
a hónap végéig lehet benyújtani a rendelethez mellékelt nyomtatvány kitöltésével.
Pisákné Páll Ilona jegyző:
A rendelet melléklete a nyomtatvány, amelyen meg lehet jelölni, hogy kit javasolnak kitüntető
címre, és meg kell indokolni a javaslatokat. Május 31-ig lehet benyújtani a javaslatokat, és a
Képviselő-testület fog dönteni róla.
Át lett szabályozva a rendelet, részletesebb lett az előző rendeletnél.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2014.(V. 09.) önkormányzati
RENDELETE
A DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETŐ CÍM, A TELEPÜLÉSI KITÜNTETŐ DÍJAK ÉS
ELISMERÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami

kitüntetéseiről szóló 2011.évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.Díszpolgári Kitüntető Cím

1.§ (1) A Díszpolgári Kitüntető Cím – mint Bököny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) által adományozható legmagasabb elismerő cím
– annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki:
a) egész életművével, vagy valamely kiemelkedően jelentős munkájával, teljesítményével
mind a településen belül, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános
elismerést szerzett, amely hozzájárul Bököny település jó hírnevének öregbítéséért, valamint
személye és cselekedete példamutató, és emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben
áll.
b) Bököny Község általános fejlődéséért, lakosai életkörülményeinek javításáért közvetlenül,
vagy közvetve, foglalkozása körében példamutató szakmai munkát folytatott.
(2) A díszpolgári kitüntető címmel külön erre a célra készített díszoklevél, egy községi asztali
zászló és nettó 100 000 Ft pénzjutalom jár.
(3) A díszoklevél tartalmazza községünk zászlajának és címerének lenyomatát, a Képviselőtestület határozatának számát, a díszpolgári cím feltüntetését, a kitüntetett nevét és érdemeit,
valamint a polgármester és a jegyző aláírását.

2.§ (1) Bököny Község díszpolgára a Képviselő-testület és a település lakossága
megkülönböztetett tiszteletét és megbecsülését élvezi. Az adományozástól kezdve viselheti a
kitüntető címet, valamint élvezi azokat a (2) bekezdésben meghatározott kiváltságokat.
(2) Bököny Község díszpolgára és kitüntetettje:
a) Tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein.
b) Az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és ezeken
megkülönböztetett hely illeti meg.
c) Jogosult a község fejlesztési program tervezeteinek megismerésére, véleményezésére.
d) Külön döntés alapján felkérhető a községet képviselő delegáció tagjának.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogosultságok biztosításáért a polgármester a felelős.

2.Települési kitüntető díjak
3.§ (1) A képviselő-testület méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és
közösségek munkáját, akik/amelyek tevékenységükkel hozzájárultak Bököny település jó
hírének öregbítéséhez, maradandóan és kimagaslóan gazdagították a község oktatási, kulturális,

egészségügyi, szociális, sport, közéleti és egyéb értékeit, ápolják és őrzik a község
hagyományait, munkájukkal hozzájárultak a település fejlődéséhez.
(2) A képviselő-testület ezen szándékának megfelelően az alábbi elismerési formákról
rendelkezik:
1. Bököny Községért Kitüntető Cím
2. Bököny Község Szolgálatáért
3. Testnevelési és Sport Díj
(3) A kitüntetésekkel külön erre a célra készített díszoklevél, és pénzjutalom jár.
(4) A díszoklevél tartalmazza községünk zászlajának és címerének lenyomatát, a Képviselőtestület határozatának számát, a kitüntetés megnevezését, a kitüntetett nevét és érdemeit,
valamint a polgármester és a jegyző aláírását.
(5)A kitüntetéssel adható pénzjutalom mértéke:
1. Bököny Községért Kitüntető Cím pénz jutalma nettó 75 000 Ft,
2. Bököny Község Szolgálatáért Kitüntető Cím pénz jutalma nettó 50 000 Ft,
3. Testnevelési és Sportdíj pénz jutalma nettó 20 000 Ft.
(6) Bököny Községért Kitüntető Címre évente legfeljebb 3 díj adományozható. Ebből 2 díj
személy(ek)nek, 1 díj szervezetnek adományozható. Bököny Község Szolgálatáért Címre
évente legfeljebb 3 díj adományozható. Testnevelési és Sport díjra évente legfeljebb 3 díj
adományozható.

3.A Díszpolgári Kitüntető Cím és a települési kitüntető díjak adományozására és
visszavonására vonatkozó közös szabályok
4. § (1) A Díszpolgári Kitüntető Cím és a települési kitüntető díjak adományozásáról a
Képviselő-testület dönt, zárt ülésen minősített többséggel elfogadott határozatával. A
kitüntetésről szóló javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) Az elismerések átadása minden évben megtartásra kerülő hagyományos „Bökönyi
Fesztivál” keretében történik. Kivételes alkalmakkor egyedi döntéssel a képviselő-testület
eltérhet ettől az időponttól.
5. § (1) Kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
a) a helyi képviselő-testület tagjai,
b) a helyi önkormányzat bizottságai,
c) a helyi önkormányzati intézmények vezetői, tagjai, szakmai közösségei,
d) a jegyző.
(2) Ugyanazért a már kitüntetéssel elismert tevékenységéért újabb elismerés sem azonos szintű,
sem magasabb szintű nem adományozható, ha az érintett további kiemelkedő tevékenységet a
kitüntetés óta nem végzett.

(3) A kitüntetés adományozására minden év május 31-ig lehet javaslatot tenni az e rendelet 1.
számú mellékletében lévő nyomtatvány felhasználásával. A határidő lejárta után beérkezett
javaslatokat figyelembe venni nem lehet.
(4)A javaslat tartalmazza a kitüntetésre javasolt személy életútjának, szakmai munkásságának
részletes bemutatását, a kitüntetés megalapozottságát alátámasztó indoklást, valamint a
javaslattevő nevét, elérhetőségét.
(5) Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság által betűrendes sorrendben
előterjesztett javaslat(ok)ról – új személyi javaslattétel lehetőségének kizárásával – a képviselőtestület minden év június 30. napjáig minősített többséggel határoz.
(6) A kitüntetés tényét, a kitüntetett nevét az önkormányzat honlapján a polgármester
nyilvánosságra hozza.
6. § (1) A rendeletben felsorolt kitüntető díjak tekintetében a testület postumus díj átadásáról is
dönthet, mely díj átvételére házastársa, illetve egyenes ágbeli rokona jogosult.
7. § (1) A képviselő-testület az általa adományozott kitüntetéseket visszavonja, ha a kitüntetett
arra érdemtelenné, méltatlanná válik.
(2) A méltatlanná válást nyomós okból (pl. súlyos bűncselekmény elkövetése, a nagyközség
közvéleménye által elítélt erkölcsi magatartás) a képviselő-testületnél kell kezdeményezni.
(3) A képviselő-testület a méltatlanná válás kérdésében minősített többséggel hozott, részletes
indoklást tartalmazó határozatával dönt.

4. Vegyes rendelkezések
8. § (1) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező, nyilvántartó és
pénzügyi feladatokat a jegyző látja el.
(2) A díszpolgári kitüntető cím és a kitüntetések költségeinek fedezetét az önkormányzat éves
költségvetésében kell biztosítani.
(3) A rendelet 2014. május 12-én kerül kihirdetésre, és a kihirdetést követő napon 2014. május
13-án lép hatályba.
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/2013. (IV.26.) önkormányzati
rendelet a helyi kitüntető címek alapításáról és adományozásuk rendjéről.

……………………………………

……………………………………
javaslattevő neve, elérhetősége

JAVASLAT
Bököny Község Önkormányzata által alapított kitüntető címre
Kitüntetésre javasolt személy
1.Neve,(születési neve):…………………………………………………………….
2.Munkahelye: ………………………………………………………………………..
3.Foglakozása, beosztása:…………………………………………………………….
4.Lakáscíme (elérhetősége, e-mail):…………………………………………………...
Javasolt kitüntetés megnevezése: *
- Díszpolgári Kitüntető Cím
- Bököny Községért Kitüntető Cím
- Bököny Község Szolgálatáért Kitüntető Cím
- Testnevelési és Sportdíj
Részletes indoklás:……………………….……………………………………...…………........
…………………………………………………………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Dátum…………………………………………….
…………………………………
javaslatot tevő aláírása

INDOKOLÁS
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2014.(V.09.) önkormányzati rendelete
a Díszpolgári Kitüntető Cím, a települési kitüntető díjak és elismerések alapításáról és
adományozásának rendjéről
Általános indokolás
Az elmúlt időszakban lezajlott jogszabályváltozások, valamint a lakosság jelzése miatt
szükségessé vált a Díszpolgári Kitüntető Cím, a települési kitüntető díjak és elismerések
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet újraszabályozása,
konkretizálása.
Fentiek alapján a 10/2013. (IV.26.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni.
Részletes indokolás
az 1-2. §-hoz
Szabályozza azt, hogy a Díszpolgári Cím adományozásának mik a feltételei, a díszpolgárait
milyen jogosultságok illetik meg.
a 3. §
Szabályozza a településen adható kitüntető díjak formáját, a díjakhoz adott pénzjutalom
nagyságát és az éves szinten adományozható díjak számát.
a 4-7. §-hoz
A kitüntetés adományozására és visszavonására vonatkozó eljárási szabályokat rögzíti.

a 8. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezést, és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazza.

ELŐZETESES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete
a Díszpolgári Kitüntető Cím, a települési kitüntető díjak és elismerések alapításáról és
adományozásának rendjéről
Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
1.

A jogszabály-tervezet hatásai

1.1 Társadalmi hatások
A rendelet meghatározza a településen adható elismerések fajtáit és azt a teljesítményt, amely
érdemesít a kitüntetés adományozására.
1.2 Gazdasági, költségvetési hatás
A Képviselő-testület 2014. évi költségvetésében szerepel a kitüntetés pénzügyi fedezete.
1.3 Környezeti, egészségi hatások
A környezetei, egészségi hatások nem mérhetők.

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Az önkormányzat intézményrendszere rendelkezik a feladat ellátásához szükséges feltételekkel.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
hatásai
A 2014. évről szóló költségvetési törvény valamint a 10/2014.(V.09.) rendelet szabályozza a
támogatás igénylés és elszámolás rendjét. Szabályozás hiányában elismerő cím adható.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A feladat ellátásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az
önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

11./ Bököny Községben az óvodai felvételi körzethatár megállapítása
Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző:
A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés értelmében a települési
önkormányzatoknak meg kell határozni az óvodai felvételi körzethatárokat. A Bökönyi Barota
Mihály Óvoda felvételi körzethatára Bököny Község közigazgatási területe, amely évtizedek
óta ez. Kérem a Testületet a határozatot alkossa meg.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. Kérem, aki egyetért azzal,
hogy a Bökönyi Barota Mihály Óvoda felvételi körzethatára Bököny Község közigazgatási
területe legyen, kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2014. (V. 08.) önkormányzati
határozata
Bököny Községben az óvodai felvételi körzethatár megállapítása
A Képviselő-testület
a Bökönyi Barota Mihály Óvoda felvételi
körzethatárát az előző éveknek megfelelően azon
nem változtatva Bököny Község közigazgatási
területét határozza meg.
A testület megbízza a jegyzőt a szükséges intézkedés
megtételével.

Több napirendi pont nem volt, polgármester az ülést bezárta.

Kmft.

Gyalogné Lovas Irén sk.
polgármester

Pisákné Páll Ilona sk.
címzetes főjegyző

Papp Csaba sk.

Dr. Komoróczy Péter sk.
jegyzőkönyv hitelesítők

