Bököny Község Képviselő-testülete
2013. április 26-i rendes ülésről
Ikt. szám: 1-6/2013.
határozatai: 45-50/2013.
rendeletei: 8-9/2013.

TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Döntés az önkormányzat gazdálkodásának 2012. évi zárszámadásáról
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3) A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Bökönyi Intézményegység
vezetőjének 2012. évi gazdálkodási beszámolója /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Int.vez.
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4) Döntés a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról szóló
önkormányzati rendelet elfogadásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, Egészségügyi-, Oktatási-, Igazgatásiés Sport Bizottság
5) Döntés a 2012. évi pénzmaradvány elfogadásáról /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
6) Tájékoztató a ravatalozó és temető 2012. évi működéséről /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Orfeusz Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság

Gyalogné Lovas Irén sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 26. napján, 13:00 órakor
megtartott nyilvános üléséről.
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Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai
napra kitűzött és összehívott nyilvános közmeghallgatást megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Indítványozza, hogy a Képviselő-testület a
közmeghallgatásról készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek Dr Komoróczy Péter és Dr. Horváth
József képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata a közmeghallgatás napirendjére:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
2) Döntés az önkormányzat gazdálkodásának 2012. évi zárszámadásáról
3) A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Bökönyi Intézményegység
vezetőjének 2012. évi gazdálkodási beszámolója
4) Döntés a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról szóló önkormányzati
rendelet elfogadásáról
5) Döntés a 2012. évi pénzmaradvány elfogadásáról
6) Tájékoztató a ravatalozó és temető 2012. évi működéséről
7) Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2013. (IV.26.) önkormányzati
határozata
Döntés napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
2) Döntés az önkormányzat gazdálkodásának 2012. évi
zárszámadásáról
3) A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató
Központ Bökönyi Intézményegység vezetőjének 2012. évi
gazdálkodási beszámolója
4) Döntés a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási
feladatokról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
5) Döntés a 2012. évi pénzmaradvány elfogadásáról
6) Tájékoztató a ravatalozó és temető 2012. évi működéséről
7) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont.
Döntés az Önkormányzat gazdálkodásának 2012. évi zárszámadásáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja, hogy Bököny
Község Önkormányzat könyvvizsgálatát Mátrai Istvánné lássa el!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2013. (IV.26.) önkormányzati
határozata
Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálatáról
A Képviselő testület
1) Döntött arról, hogy Bököny Község Önkormányzat
felbontja a VAL-ETHIK Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Újszőlő
u. 104.) kötött könyvvizsgálói szerződését.

2) Bököny Község Önkormányzata a könyvvizsgálói feladatok
elvégzésére Mátrai Istvánnéval (4431 Nyíregyháza, Szivárvány
u. 53.) köt szerződést.
3) Felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgálattal
kapcsolatos szerződések megkötésére és aláírására.
Dr. Gulyás József jegyző:
A 2012. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált
módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a
szolgáltatások színvonala emelkedett. 2012-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú,
takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:
csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási
gondot az önkormányzat gazdálkodásában,
az oktatási intézményeknél vizsgálta az intézmények működésének összhangját a közoktatási
törvényben foglaltakkal.
A közoktatási intézmények rezsiköltségeinek csökkentése érdekében folyamatosan kereste a
pályázati lehetőségeket, 2012-ben napelemet telepítéséről döntött az oktatási intézmény
fenntartási költségeinek csökkentése érdekében. Továbbá nyílászáró cserét,
fűtéskorszerűsítést hajtott végre, mivel az elavult fűtési rendszer egyre magasabb költségeket
rótt az Önkormányzatra.
A szociális juttatások köre szűkült, a helyi megállapítású ápolási díj megszüntetésre került.
Az Önkormányzat által fenntartott ÁMK Kulturális intézményvezetői státusz megszűntetésre
került, megtakarítva ezzel annak kiadásait.
A fenntartható fejlődés érdekében, 2013-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági
folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.
Mátrai Istvánné könyvvizsgáló:
Az Önkormányzatnál a nyilvántartásokat a jogszabályoknak megfelelően vezetik, a szabályok mentén
folyik a gazdálkodás. A zárszámadási rendelet-tervezetben szereplő adatok a nyilvántartásokkal
megegyeznek. Kifejezetten jó szakmai munka folyik az önkormányzatnál, más önkormányzatokkal
összehasonlítva is nagyon igényes munkát végeznek.
Nagyon nehéz év áll a pénzügyesek mögött, hiszen 2012-ben rengeteg jogszabályi változás történt.
Ettől függetlenül, az önkormányzat pénzügyesei ügyesen végrehajtották ezeket. Csak annyit
javasolhatok, hogy továbbra is így menjen a munka.
2012-ben a költségvetés 23%-a felhalmozásra költődött, elég magas volt a felhalmozási ráta; ez azt
jelenti, hogy az Önkormányzat vagyona 155 mFt-tal nőtt (16,6%-os növekedés). Nagyon stabil az
önkormányzat gazdálkodása, csak pozitívan tudok nyilatkozni az itteni viszonyokról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Úgy gondolom, hogy ez mindannyiunknak köszönhető: az intézmény vezetőinek és dolgozóinak, a
hivatal dolgozóinak és a Tisztelt Képviselő-testületnek egyaránt. Köszönöm mindenkinek!
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa erről a
Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az
Önkormányzat 2012. évi zárszámadását!
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja az Önkormányzat 2012.
évi zárszámadását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta
meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2013. (IV.26.) önkormányzati
rendelete
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81)
bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a
következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
722.414 E Ft Költségvetési bevétellel
712.901 E Ft Költségvetési kiadással
60.362 E Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és
a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint
fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 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., 10.,
11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi
és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 9., 10., 11 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja
jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített
vállalkozási maradvány kimutatást a 12.1., 12.2., 12.3., 12.4. mellékletekben foglaltak szerint hagyja
jóvá.1
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. 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
2013. 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. §
Ez a rendelet 2013. május 26-án 16:00 órakor lép hatályba.
Mátrai Istvánné elhagyta az üléstermet.

2. Napirendi pont:
Tájékoztató a ravatalozó és temető 2012. évi működéséről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa erről
a Képviselő-testületet!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a napirendi
pontot!
Szekeres Ágnes Orfeusz Kft.:
1

Erről csak akkor kell rendelkezni, ha az önkormányzat könyvvizsgálót alkalmaz!

Bököny Község Önkormányzata és cégünk, az Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft. között hatályban
lévő Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 9) pontja értelmében a végzett munkánkról évente be kell
számolnunk. A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés pontjai szerint :
ravatalozó, illetve temetőgondnokot alkalmazunk,
biztosítottuk az eltemetés feltételeit,
végeztük a köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített
szállító járművön történő szállításával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos
feladatokat,
összehangoltuk a temetéseket, végeztük a sírhelyek kijelölését, közreműködtünk a temetések
lebonyolításában.
gondoskodtunk a temetőbe szállított elhunytak átvételéről, őrzéséről, átadásáról,
nyilvántartást vezettünk az elhunytakról, a temetési helyekről, őriztük annak alapokmányait,
biztosítottuk a ravatalozó technikai berendezései karbantartását, előírt módon és
gyakorisággal a fertőtlenítését,
végeztük a köztemetéseket.
Bevételeink és ráfordításaink a következően alakultak:
2012. évi temetőüzemeltetés bevétele: 1.265.246 Ft.
2012 évi temetőüzemeltetés ráfordítása: 1.289.491 Ft.
Veszteség: 24.245 Ft.
2012 évben 39 fő eltemetését végeztük el, melyek közül egy közköltséges temetés és 3 alkalommal
urnás temetés volt. Folyamatosan vezetjük a temetői és ravatalozói nyilvántartást a sírhelyekről, az
elhunytakról, az ÁNTSZ által megkövetelt ravatalozói nyilvántartást. A sírhelyekről digitális
nyilvántartást is vezetünk. Folyamatosan elszállíttatjuk a szemetet. Végezzük a fűnyírásokat, a hálós
hulladéktárolókból a temetői hulladék konténerekbe történő átszállítását, átrakodását.
A fűnyírások kapcsán felhasznált üzemanyag és a fűkaszák alkatrészei, melyek javítás, karbantartás
során beszerelésre kerülnek, az általunk üzemeltetett temetők általunk gondozott részeire
területarányosan kerültek felosztásra. Tavasszal és ősszel virágokat vásároltunk, majd elültettük
azokat a ravatalozó mellé és a bejáratnál elhelyezett kereszt köré.
Mielőtt cégünk 2012. június 01-tő1 üzemeltetésre átvette a temetőt, a temetések kapcsán az volt a
gyakorlat, hogy a temettető család minden esetben (25 éven belül is) a teljes sírhelydíjat fizette meg,
függetlenül attól, hogy a sír új sírhely vagy mar nyugszanak benne. Az 1999. évi XLIII. tv. a
temetkezésről arról rendelkezik a sírhelydíjak tekintetében, hogy minden elhunyt részére biztosítani
kell a 25 év porladási időt. 25 éven belül történő temetéskor csak a sírhelydíj időarányos részét kell
megfizetni. Többször kértük tisztelendő urat, hogy adja át részünkre nyilvántartását, melyből
tudnánk, hogy az egyes sírhelyeket ki váltotta meg, mert aki megváltotta, az jogosult rendelkezni a
sírhellyel, tehát ő mondhatja meg, kit lehet beletemetni. Sajnos, tisztelendő úrtól nem kaptunk
nyilvántartást a sírhelyek fölött rendelkezőkről. Egy ideig működött az a gyakorlat, hogy megkértük a
családot, kérjen igazolást az egyháztól, hogy személy szerint ki volt a sírhely megváltója. Ez egy idő
után nem működött, így most azt a gyakorlatot követjük, hogy ha a család nem tud bemutatni
sírhelybizonylatot, vagy temetkezési számlát, akkor a sírban nyugvó elhunyt örököse az, aki
újraválthatja a sírhelyet és rátemettethet.
A temetések kapcsán kell ezeket elmondanunk a családnak, akik nem nagyon értik, miért változott
meg a régi gyakorlat, de muszáj a törvényes utat követnünk. Cégünk a sírhely megváltásakor és
újraváltásakor nemcsak a rendelkező nevére szőlő számlát, hanem olyan sírhelybizonylatot is készít,
mely tartalmazza a rendelkező személy nevét, címét és a sírban nyugvó elhunytak nevét, születési és
elhalálozási évét, valamint a rendelkező rokoni fokát és a rendelkezési jogosultság lejáratának évét.

Amikor átvettük a temetőt üzemeltetésre, elkészítettük a parcella-nyilvántartást. Akkor megígértük,
hogy 2 évig nem kérjük a lakosságot, hogy a több mint25 éve betemetett sírokat váltsa újra, mert a
törvény szerint 25 év után megszűnik a rendelkezési jogosultság a sírhely felett.
Terveink között szerepel, hogy az idén kihelyezünk egy felhívást a temető kapujára és a ravatalozóra,
melyben felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy azokat a sírokat, melyekben 1988 előtt történt temetés,
váltsák újra.
Nyilvántartásunk szerint a 2012 előtt és 20l2-ben lejtárt sírhelyek száma 180 db sírhely. 2010. június
01-jétől, amióta a temetőt üzemeltetjük és gazdálkodunk a sírhelyekkel, összesen 12 db olyan
sírhelyet váltottak újra, melyek mar több mint 25 éve lejártak. Ezeket a hozzátartozók a temetések
kapcsán váltották újra. Az eltelt időszakban 13 új sírhelybe temettünk, a többi alkalommal nem kellett
a temettetőknek teljes egészében a25 évnyi porladási időt tartalmazó sírhelydíjat megfizetni, ezekben
az esetekben időarányos díjfizetés történt. A legutóbbi üzemeltetési beszámolónk kapcsán szó esett
arról, hogy talán Bököny lakossága igényelne egy urnafalat. A képviselő-testület örömmel fogadta a
javaslatot, de még sem a helyéről, sem a méretéről, kinézetéről nem sikerült megegyezni.
Referenciaként ajánljuk a Kállósemjén és Biriben is az általunk felépített 16 umafülkés urnafalat. Arra
is javaslatot tudnánk tenni, hogy a hamvakat urnaparcellában helyeztethesse el a család.
Többször felvetettük már, hogy jó lenne a temetőben, a nyárfásban - ahol mar az ültetésnél is
tekintettel voltak rá -, egy utat nyitni a ravatalozótól a parcellák felé. A temetések során így
elkerülhetővé válna az a jelenlegi gyakorlat, hogy a gyászolók kimennek a kőútra, s így kísérik utolsó
útjára az elhunytat.
Tekintettel arra, hogy 2012. évi temetőüzemeltetési feladataink során a bevételek és kiadások
bemutatása alapján kismértékű veszteség keletkezett, ezért nem kérjük azt, hogy emeljenek az
üzemeltetési díjtételeken.
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Köszönjük a beszámolót!
Piskolczi Géza képviselő:
Említette, hogy 25 év után újra kell váltani a sírhelyeket. Az Orfeusz Kft. 4-5 éve van jelen
Bökönyben, az azt megelőző 20 évvel ne foglalkozzanak, mert az csak haszon önöknek. Másrészt, az
urnafal rendkívül csúnya.
Szerekes Ágnes Orfeusz Kft.:
Törvény írja elő a 25 éves porladási időt, így nem a haszonszerzésről van szó, hanem a törvényi
rendelkezést be kell tartani. Az urnafalról pedig a Képviselő-testület dönt.
Piskolczi Géza képviselő:
A gondnok elég sok fizetést kap, mégis milyen feladatokat lát el ezért?
Szerekes Ágnes Orfeusz Kft.:
A gondnokunk munkaszerződéssel dolgozik, így a bérében mindenféle járulék is szerepel. Takarítja a
ravatalozót, az udvart és a temetőt is.
Dr. Papp László bizottsági tag:

Nettó tizenkét-tizenháromezer forintot kap havonta, ez az összeg évek óta nem emelkedett.
Piskolczi Géza képviselő:
Tehát, több mint 300.000 Ft. az éves nettó bére, mégis a közhasznú, közcélú munkások teszik
rendbe.
Szerekes Ágnes Orfeusz Kft.:
Valóban segítenek a közmunkások, de a gondnokunk is rengeteg időt tölt a temetőben. Nem várható
el, hogy egymaga vágja le a füvet 2 hektárnyi területen.
Dr. Papp László bizottsági tag:
Amikor Piskolczi Géza képviselő úr volt a polgármester, ugyanennyi volt a bére.
Marozsán Mihály képviselő:
Mennyibe kerül a sírhely megváltása?
Szerekes Ágnes Orfeusz Kft.:
Nettó 10.000 Ft az egyszemélyes, 20.000 Ft pedig a kétszemélyes.
Papp Csaba képviselő:
Sok sírhely van, amit meg kell váltani?
Szerekes Ágnes Orfeusz Kft.:
Igen, kb 180 fő. Általában kétszemélyes sírhelyekről van szó, így 20.000 Ft. lenne a megváltás. Ritka
az új sír, inkább a rátemetés a jellemző. Vannak olyan sírhelyek is, amelyekben már túl sokan vannak.
Papp Csaba képviselő:
Ha pl. 100 sírhelyet megváltanának, akkor az abból keletkező összeg az önkormányzatot illetné?
Szerekes Ágnes Orfeusz Kft.:
A többletet mindenképp a temető üzemetetésére, fejlesztésére kellene fordítani.
Papp Csaba képviselő:
Ebben az évben még nem változtatnék, mert nagy felháborodást keltene a sírmegváltás. Tájékoztatót
kell kitenni a temetőkapura a sírmegváltásról
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Ha nincs több hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a ravatalozó és temető 2012. évi működéséről szóló tájékoztatót!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2013. (IV.26) számú
határozata
Tájékoztató a ravatalozó és temető 2012. évi működéséről.

A Képviselő-testület
Elfogadja a ravatalozó és temető
működéséről szóló tájékoztatót.

2012.

évi

3. Napirendi pont:
A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Bökönyi Intézményegység
vezetőjének 2012. évi gazdálkodási beszámolója.
Csonka Tamás Pálné Bentlakásos Idősek Otthona:
A Társulás az önkormányzatok megállapodása alapján 2007. évben átvette több önkormányzat
szociális ellátásának feladatait, köztük a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Szolgáltató
Bökönyi Intézményegységét is. A feladatellátás során 2012 évben a bevételek 95,28 %-ra, a kiadások
94,66 % -ra teljesültek. Az intézmény szabályozottsága és a folyamatos működése biztosított volt
feladatelmaradás nem történt. A társulás igénybe vette az állami normatívákat és a kiegészítő
normatívákat is, mely a pénzügyi forrást biztosította a feladatellátások területén.
A bevételek teljesülése 95,28 %. A bevételek között a társulás által leutalt intézményfinanszírozás
jelenti a legnagyobb tételt. A bevétel 56,94 % át képviseli. Normatíva elszámolást követően a
kiegészítő és alapnormatívák a következőképpen alakultak: A Bökönyi Intézményegység 38.798 e Ft
alapnormatívát, 12.489 e Ft kiegészítő normatívát igényelhetett a 2012. évre. A szociális
továbbképzés és szakvizsga támogatása 41 e Ft-ot, bérkompenzációra 1.465 e Ft -ot kapott.
A normatívák igénylésében és elszámolásában az intézmény felelős vezetői szolgáltatták az adatokat,
mert az alapdokumentumok az intézményben megtalálhatók. A Működési bevételek között a
feladatellátáshoz kapcsolódó térítési díjak jelennek meg 40,34%-ban. Az intézmény működésének
második legjelentősebb bevételi forrása az intézményi térítési díj bevételek. 37.404.- e Ft térítési díj
bevétel teljesült 2012-ben, melyből az idősek bentlakásos otthona szakfeladaton 30.154.- E Ft, a
szociális étkezés szakfeladaton 4.229.- e Ft-ot teljesített. A munkahelyi vendéglátás, vendég étkezés
térítési díjaiból 1.448.- e Ft keletkezett. A 2012 évben felhasznált pénzmaradvány 2.515.- E Ft.
A kiadások teljesülése 94,66 %. A kiadások között az alapfeladat ellátását biztosító munkavállalók
részére kifizetett bérek jelentik a legnagyobb kiadási tételt, mely az intézmény költségvetésének
45,23%-át teszik ki, a hozzá kapcsolódó járulékokkal 57,95 %. A dologi kiadások 38.109 e Ft -ban
teljesültek. A költségvetési soron az épület fenntartási költségei képviselik a nagyobb részt, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó étkeztetés és gondozás költségei jelennek meg. Az élelmiszer-beszerzés
a 12.785.- E Ft-tal a kiadási tételek legnagyobb részét adja, melyet az épületfenntartás rezsiköltségei
követnek (gáz, víz, villany, karbantartás) 12.053.-e Ft kiadási összeggel. Az egyéb folyó kiadások
között a 2012.évben befizetett - 2011. évre vonatkozó – rehabilitációs hozzájárulás a legjelentősebb
tétel 524.- e Ft összeggel.
Csonka Tamás Pálné ismerteti a bevételek és kiadások előirányzatonként, illetve a Bökönyi Intézményegység
bevételeit, kiadásait főkönyvi bontásban történő részletezését.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatót! A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Megkérem a Bizottság
elnökét, tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!

Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, örömmel látta, hogy az előző évekhez képest
részletesebben kerültek bemutatásra a bevételek és kiadások. A Bizottság elfogadásra javasolja a
napirendi pontot a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Bökönyi Intézményegység
vezetőjének 2012. évi gazdálkodási beszámolóját!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta
meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2013. (IV.26.) önkormányzati
határozata
A Képviselő-testület
Elfogadta a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltató Központ Bökönyi Intézményegység
vezetőjének 2012. évi gazdálkodási beszámolóját!

Csonka Tamás Pálné elhagyta az üléstermet.

4. Napirendi pont:
Döntés a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról szóló önkormányzati
rendelet elfogadásáról.
Dr. Gulyás József jegyző:
Bököny Község Képviselő-testülete a 15/2013.(II.14.) önkormányzati határozatában eldöntötte, és
felhatalmazott engem, mint jegyzőt, hogy 2013. április 30. napjáig készítsem el, és terjesszem Bököny
Község Önkormányzat Képviselő-testülete elé a közművelődési rendeletet és a közművelődési
használati szabályzatot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet
megtárgyalását követően azt elfogadni szíveskedjenek!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, illetve az Egészségügyi-,
Oktatási-, Igazgatási- és Sport Bizottság is tárgyalta. Megkérem a Bizottságok elnökeit, tájékoztassák
erről a Képviselő-testületet!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:

Az Egészségügyi-, Oktatási-, Igazgatási- és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület felé a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról szóló rendelettervezetet.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület felé a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról szóló rendelettervezetet.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta
meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2013. (IV.26.) önkormányzati
rendelete
a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról
Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény
77. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt feladatökrében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Bököny Község Önkormányzat feladata az alábbi közművelődési tevékenységek támogatása:
Az önkormányzat az alábbi közművelődési tevékenységeket tartja szükségesnek, amelyeket
intézményein keresztül támogat:
a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezése, így
aa) mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú, gyakorlati tanfolyam, bemutató,
művelet szervezése,
ab) az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek közül a nyelvi, számítástechnikai képességfejlesztő
tanfolyamok szervezése, ( számítógép, Internet használat, hobby és haladó szinten, angol nyelvi
tanfolyam)
b) a község környezeti, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése érdekében:
ba) településismertető kiállítások szervezése, (helyi gyűjtések, emlékek kiállítása )
bb) műsorok, bemutatók, versenyek szervezése, (Barota napok, Fesztivál, vetélkedők, nemzeti
és egyéb ünnepi rendezvények)
bc) helyi értékek, község múltjára utaló tárgyak összegyűjtése, védelme, közismertté tétele,
értéket gazdagító összefogások ösztönzése,(falumúzeum kialakításához gyűjtési munkák,
kiállítások szervezése, település múltjának feltárása)

bd) turizmus lehetőségeinek felkutatása, ápolása (hagyományos programok összeállítása,
kínálata holnapon, egyéb kulturális jellegű lehetőségeken keresztül)
c) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, így:
ca) az énekkar, asszonykórus, a helyi művészeti oktatásban szerzett ismeretek bemutatásához,
bemutatkozásához közösségi színtér biztosítása, programok propagálása, szervezése,(
üvegfestőkör, horgolókör, fonókör, nyugdíjas tánccsoport, felnőtt tánccsoport, színjátszás,
festészet tanszak tanulói)
cb) Önképző tevékenységet segítő, művelődési célú pályázatok előkészítésének segítése,
d) szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, egyéb művelődési lehetőségek kihasználása során:
da) iskolai és közművelődési könyvtár igénybevételének biztosítása,
db) sajtótermékek, zenei- és videó dokumentumok megtekintésének elősegítése, biztosítása
minimális szinten a községi könyvtárban
dc) Info-kommunikációs szolgáltatása biztosítása: lakossági fénymásolás és egyéb sokszorosítási
lehetőségek kínálata, számítógép, Internet, telefax-használati lehetőségének biztosítása az
Informarikai Központon keresztül.
e) a helyi civil szervezetek kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
működtetésükhöz helyiségek biztosítása, közös rendezvények szervezésében, lebonyolításában
való segítségnyújtás.
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.( testvér
településsel való kapcsolattartás, nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése,
elfogadtatása)
2.§
(1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott és
működtetett Művelődési Ház látja el.
(2) A Művelődési Ház
a) alapfeladatai: közművelődési feladatok, szervezett keretek megteremtése (klubok, szakkörök
működtetése, zenés táncos rendezvények, kirándulások, táborozások szervezése, könyvtári
feladatok, szolgáltatások,
b) kiegészítő feladatai: az információs társadalom felé haladás , részben a magyarországi és a
magyar nemzetet érintő globális folyamatok értelmezésének segítése, a nemzeti, regionális,
kistérségi stratégiák kialakításakor a község és a községkörnyék kulturális érdekképviselete, az
esélyegyenlőség szolgálata, a község népességmegtartó kondíciójának megőrzése, illetve növelése,
a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek szolgálata, támogatása a község
kulturális arculatának kialakítása, a lakosság polgárosodásának elősegítése folyamatos cél,
biztosítsa a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezetet és infrastruktúrát, biztosítson
az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket, ismertessen meg az egyetemes és a
nemzeti kultúra értékeivel, gondozza az ünnepek kultúráját, teremtsen közművelődési lehetőséget
a népesség és a népesség különböző korcsoportjai részére, segítse a helyi társadalom
kapcsolatrendszerének, közösségi életének fejlődését, érdekérvényesítésének megvalósítását,
biztosítsa a feltételeket a szabadidő kulturált eltöltéséhez, a község tehetséges és kiemelkedő
személyiségeinek értékteremtő tevékenységének, az időskorú népesség közművelődési
lehetőségeinek, közösségi életét, a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését,
művelődési kezdeményezéseit, a gyermek és ifjúsági korosztály művelődését, művészeti
tevékenységét és közösségi életét, lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét, a humán
és közhasznú információs szolgáltatásokat, a helyi művelődésszociológiai kutatások támogatását,
segítését,

3) Informatikai Központ a rendelkezésre álló infokommunikációs eszközök révén, személyes
segítségnyújtás a szolgáltatást igénybevevők részére, a települési hírmondó szerkesztése,
szórólapok, plakátok, meghívók egyéb települési kiadványok készítése.
(4) Ifi tanya a gyermek ifjúsági programok szervezése, közösségi tér biztosítása a szabadidő kulturált
eltöltéséhez. Települési gyermek, ifjúsági közösségek összefogása, Egyéb szervezetek számára
közösségi tér biztosítása
(5) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:
a) az általa fenntartott intézménnyel,
b) az alapfokú művészeti iskolával,
c) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
d) egyházakkal
e)hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel.
(6) A közművelődési intézménynek minden tárgyév január 31-ig be kell küldeni az éves munkatervét
a Bököny Község Képviselő-testületének, amely az előző év értékelését és a tárgyév
munkaprogramját tartalmazza. A testület 30 napon belül dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha
Képviselő-testület 30 napon belül nem dönt, a beadott munkaterv érvénybe lép.
3.§
(1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből
finanszírozza, valamint a különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az önkormányzat a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési
rendeletében határozza meg.
(3) Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján történő pályázathoz minden évben
vállal saját erőként pályázati önrészt.
4.§
(1) A rendelet 1. melléklete tartalmazza Bököny Község községi színterének használati szabályzatát.
(2) A rendelet 2. melléklete tartalmazza Bököny Község könyvtár használati szabályzatát.
.
5.§
(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 01. napján lép hatályban.
(2)Hatályát veszti a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról szóló
3/2007.(III.01.) önkormányzati rendelet.

5. Napirendi pont:
Döntés a 2012. évi pénzmaradvány elfogadásáról
Gyalogné Lovas Irén polgármester ismerteti a 2012. évi pénzmaradványról szóló határozat-tervezetet.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:

A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa erről a
Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az
Önkormányzat 2012. évi zárszámadását!
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja az Önkormányzat 2012.
évi zárszámadását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta
meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2013. (IV.26) számú
határozata
a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány
felhasználására az alábbi határozatot hozta:
I. 1. Bököny Község Önkormányzat pénzmaradványának tartalma:
A. Záró pénzkészlet
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege
C. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:
G. Finanszírozásból származó korrekciók
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások
I. Költségvetési pénzmaradvány
J. Módosított pénzmaradvány:
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
− Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzm.:
− Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzm.:
Szabad pénzmaradvány:
− Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány:

48.686 eFt
0
439 eFt
56
0
49.069 eFt
-2.574 eFt
0
46.495 eFt
46.495 eFt
44.552 eFt
31.706 eFt
12.846 eFt
1.943 eFt
1.943 eFt

2. Az 1. pontban szereplő pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
31.706 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok:
2.271 eFt
Ebből: - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám.
eFt
- Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kieg. tám. 2.271 eFt

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5.455 eFt
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség:
4.748 eFt
Sz-Sz-B M. Kh. Munkaügyi Központ start munka előleg:
2.866 eFt
TÁMOP- 5.1.3 Közösségi felzárk. a mélyszegénységben élők integr.12.091 eFt
Újfehértó-Bököny Víziközmű Ber. Társ. műk. hzj. 225/hó (19hó) 4.275 eFt
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 12.846 eFt
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (KEOP-4.9.0): 6.033 eFt
Sz-Sz-B M. Kh. Munkaügyi Központ start munka előleg:
3.551 eFt
Szennyvízberuházás érdekeltségi hzj. 14 Önk. intézmény x 233eFt 3.262 eFt
Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány: 1.943 eFt
Községi fejlesztési feladatok megvalósítása

II. 1. Bökönyi Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának tartalma:
A. Záró pénzkészlet
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege
C. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:
G. Finanszírozásból származó korrekciók
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások
I. Költségvetési pénzmaradvány
J. Módosított pénzmaradvány:
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
− Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzm.:
Szabad pénzmaradvány:
− Működési célú szabad pénzmaradvány:

189 eFt
0
616 eFt
0
0
805 eFt
0 eFt
0
805 eFt
805 eFt
141 eFt
141 eFt
664 eFt
664 eFt

2. Az 1. pontban szereplő pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Működési célú szabad pénzmaradvány: 664 eFt
Intézményfinanszírozást csökkenti

141 eFt
141 eFt

III. 1. Barota Mihály Általános Művelődési Központ pénzmaradványának tartalma:
A. Záró pénzkészlet
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege
C. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

8.050 eFt
0
571 eFt
0

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:
G. Finanszírozásból származó korrekciók
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások
I. Költségvetési pénzmaradvány
J. Módosított pénzmaradvány:
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
− Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzm.:
Szabad pénzmaradvány:

0
8.621 eFt
0 eFt
0
8.621 eFt
8.621 eFt
8.621 eFt
8.621 eFt
0 eFt

2. Az 1. pontban szereplő pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
TÁMOP- 3.2.13-12/1-2012-0188 Színes szakkör világ.
TÁMOP-3.2.3/A11/1-2012-0049 Kreatívan Bökönyben
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

8.621 eFt
366 eFt
7.495 eFt
429 eFt
331 eFt

IV. 1. Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola pénzmaradványának tartalma:
A. Záró pénzkészlet
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege
C. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:
G. Finanszírozásból származó korrekciók
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások
I. Költségvetési pénzmaradvány
J. Módosított pénzmaradvány:
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
− Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzm.:

0 eFt
0
1.867 eFt
0
0
1.867 eFt
0 eFt
0
1.867 eFt
1.867 eFt
1.867 eFt
1.867 eFt

2. Az 1. pontban szereplő pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám.
15 fő pedagógus útiköltség térítés
3. jelent határozat kihirdetését követő nap lép hatályba.

6. Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról

1.867 eFt
1.766 eFt
101 eFt

2013. március 14-én megtartottuk a községi március 15-ei ünnepséget. Még szerencse, hogy
megtartottuk, mert délután 16.00 órától a rendkívüli téli időjárás miatt, egészen március 19-e este
20.00 óráig nem volt a településünkön áram. Nagyon sok teendő volt. Naponta óránként jelenteni
kellett a járási hivatalvezetőnek, a katasztrófavédelemnek, a kormánymegbízottnak. Legfontosabb a
lakosok megnyugtatása, a bentlakásos idősek otthona fűtésének, főzésének megoldása volt. Nappali
melegedő helyként is ki lett jelölve az öregotthon. Sajnálattal állapítottam meg, hogy a kistérség
részéről meg sem kérdezték, hogy miben tudnak segíteni, vagy egyáltalán megkérdezték volna, hogy
minden rendben van-e.
2013. március 17-én a Dr. Lipták József romai katolikus plébános úr által megszervezett községi
keresztúti körmeneten vettünk részt munkatársaimmal.
2013. március 18-án a Magyar Államkincstárhoz vis-maior támogatásra adtunk be igényt 500.000 Ft
összegben a rendkívüli időjárás kiadásainak enyhítésére. Ennek 90%-a támogatható.
2013. március 20-án a Nyírségvíz Zrt. 2013. évi II. rendes Közgyűlését tartotta volna meg, de az első
napirendi pont után vége is lett, mert határozatképtelenség állt elő.
2013. március 21-én a Dél-Nyírségi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Bökönyi
Gyermekjóléti Szolgálata éves tanácskozását tartotta. A szakemberekkel megvitattuk a helyi
problémákat és megoldásokat, javaslatokat próbáltunk a helyzet javítására.
Ugyanezen a napon a Katasztrófavédelemtől voltak ellenőrizni a beadott vis-maior támogatást.
Mindent rendben találtak.
2013. március 24-én a Geszterédi keresztúti körmeneten vettem részt.
2013. március 28-án a Dél-Nyírségi Társulás társulási ülésén vettem részt.
2013. március 28-29-én a Tüdőszűrésnek adtunk helyet a Művelődési házban.
2013. április 3-án, 4-én, 5-én és 10-én az önkormányzat buszt biztosított a bökönyi asszonyok
mammográfiai vizsgálatára( kb. 150-en voltak). Ennek költsége 147.000 Ft és 60%-át a MEP
visszafizeti.
2013. árpilis 10-én Nagy Sándor Újfehértó polgármesterének édesapja temetésén képviseltük Bököny
Község Önkormányzatát Dr. Gulyás József jegyző Úrral és Nagy Sándor Kft ügyvezetőjével.
2013. április 16-án az Újfehértó-Bököny Víziközmű Társulás társulási ülésen a Tárulás 2012. évi
beszámolóját fogadtuk el. Mégpedig 21.531 eFt bevétellel és 16.177 eFt kiadással, és 5.354 eFt
egyenleggel hagytuk jóvá. A módosított pénzmaradványt 10.550 eFt-ban állapítottuk meg. Ugyanezen
a napon a Társulás Pénzügyi Bizottsága Fekete Beáta helyett Marozsán Miklóst választotta a bizottság
tagjának.
2013. április 14-én a Kormányhivatal és a Katasztrófavédelem munkatársa vizsgálta a viss-maior
támogatás igényünket mindent rendben talált.
2013. április 17-én a Nyírségvíz Zrt. 2013. évi II. rendes Közgyűlésén vettem részt. Megemlíteném,
hogy Móricz István vezérigazgató Úr lemondott, nem kíván tovább munkaviszonyban állni. Helyette
a gazdasági vezető Szabó Istvánné Eszterke lesz. A 2012. évi beszámolóból kiderül, hogy a cég

705.752 eFt adózás utáni nyereséggel zárt. Ezt az összeget az elkövetkező időszakban fejlesztési
feladatok megvalósítására kívánják fordítani.
2013. április 19-én az SZMSZ-nek és a munkatervnek megfelelően a közmeghallgatást tartottuk meg.
Megállapítom, hogy az elmúlt évhez képest valamivel többen, de mégsem elegen voltunk. Nem
tudom mire vélni. Ez érdektelenség, vagy a jó idő miatt nem jöttek fel a lakosok.
2013. április 20-án Majoros Mihály és feleségét 50 éves házassági évfordulójuk alkalmából Dr.
Horváth József alpolgármester úrral köszöntöttük.
2013. április 22-én véradás volt az egészségházban 32-en voltak.
2013. április 23-án a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulás jelezte, hogy május 1-jétől június 30-ig 5 fő
munkanélkülit kíván foglalkozatni.
Ugyanezen a napon a katasztrófa védelem munkatársai és az E-ON munkatársai voltak megvizsgálni
a Petőfi utcán lévő felújított szirénát. Ki is próbálták. Jól működik, de nagyon remélem sohasem fog
kelleni ezt használni. Továbbá a Nyírségvíz Zrt. munkatársa szólt, hogy folyamatosan mosatják át a
község területén lévő ivóvíz rendszert. Ez utcánként történik és nem egész napos munka. Úgyhogy
lesznek időszakok, amikor csak kis nyomással fognak vizet szolgáltatni. Itt mindenki megértésére
szükség van.
2013. április 24-én megvolt a próbaüzemeltetése az Óvoda biokazánnak. Tehát a következő fűtési
szezonban már a konyhai részen és Szőkeféle épületben ha minden jól megy, már nem gázzal fogunk
fűteni. Ez is költségmegtakarítást fog eredményezni.
Piskolczi Géza képviselő:
Zsemlét és az élelmiszereket Polgármester asszony ne az önkormányzat gépkocsijával szállítsa ki a
lakosoknak, ráadásul ne egy polgármester hordja ki.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Azt az adományt én pályáztam meg, engedje meg Tisztelt Képviselő úr, hogy hadd osszam ki saját
magam! Ha nincs több hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze,
aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatómat!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2013. (IV.26.) önkormányzati
határozata
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő testület
elfogadja a polgármester tájékoztatóját a lejárt
határidejű határozatokról.

Gyalogné Lovas Irén
polgármester

Dr. Gulyás József
jegyző

Dr. Horváth József

Dr. Komoróczy Péter
Jegyzőkönyv-hitelesítők

