Bököny Község Képviselő-testülete
2010. április 16-án tartott rendkívüli üléséről
22-18/2010.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (53-56/2010.)

TÁRGYSOROZAT
1) Méhnyakrák elleni védőoltással kapcsolatos program megtárgyalása
2) Bököny Község Önkormányzat
pályázatának megtárgyalása (zárt ülés)

Polgármesteri

Hivatal

akadálymentesítési

3) Bököny Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata
4) Bököny Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása

Piskolczi Géza
Polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 16. napján 13.30
órakor megkezdett üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Piskolczi Géza
Kovács Tibor
Ács Lászlóné
Gyalog Imre
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Papp Csaba
Dr. Papp László
Pelles Brigitta
Szűcsné Fekete Irén
Taskó Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József
Olajosné Tirpák Anna

jegyző
területi képviselő

Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület megjelent tagjait, jegyző urat, és
Olajosné Tirpák Anna területi képviselőt. A mai napra kitűzött és összehívott Képviselőtestületi ülést megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv
hitelesítőknek Dr. Komoróczy Péter és Szűcsné Fekete Irén képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Méhnyakrák elleni védőoltással kapcsolatos program megtárgyalása
2) Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának
megtárgyalása
3) Bököny Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata
4) Bököny Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2010. (IV. 16.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Méhnyakrák elleni védőoltással kapcsolatos program
megtárgyalása
2) Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítési pályázatának megtárgyalása
3) Bököny Község Önkormányzat
Programjának felülvizsgálata

Környezetvédelmi

4) Bököny Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési
tervének megtárgyalása
Napirendi pontok tárgyalása:
1) Méhnyakrák elleni védőoltással kapcsolatos program megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
Megkeresett bennünket Olajosné Tirpák Anna, aki szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet
a méhnyakrák elleni oltásról.
Olajosné Tirpák Anna területi képviselő:
Szeretnék bemutatkozni, Olajosné Tirpák Anna vagyok a GlaxoSmithKlime Kft. területi
képviselője. A héten megkerestem polgármester urat és jegyző urat a méhnyakrák elleni
védőoltási program kapcsán, és szeretném a képviselő-testületet is tájékoztatni. A
méhnyakrák elleni védőoltás az EU országok nagy részében kötelező oltás, de nálunk nem. A
legnagyobb gyógyszergyártó cég a GSK, nagy múltú cég. A kötelező védőoltás 90 %-át
gyártjuk. Két és fél éve kezdtük el a gyártását a méhnyakrák elleni védőoltásnak. Tízszer
gyakoribb nálunk a méhnyakrák, mint más országokban. 20 éve fedezték fel, hogy 99 %-ban
a HPV vírus okozza. Kb. 100 fajta vírus van. A legtöbb alacsony rizikófaktorú, melyek nem
okoznak rákot. Azonban vannak magas kockázatú változatai is, melyek rákot okozhatnak. A
védőoltást 10 éves kortól 55 éves korig ajánlott felvenni és 3 oltásból áll. Más országokban a
12-13-14 éves korban vezették be. Az elsőt megkapja az illető, egy hónap múlva kaphatja
meg a másodikat, és 5 hónap múlva a harmadikat. 29.800 Ft-ba kerül egy védőoltás.
Magyarországon egyre több település kezdte el a programot. A megelőzésnek nagy szerepe
van. De a védőoltás mellett minden évben el kell járni a szűrésre, mert nem minden törzs
ellen véd az oltás. A HPV 16 és 18-as törzs ellen véd, illetve két törzsnél keresztvédelmet
nyújt. 80 %-unk megfertőződik ezzel a vírussal élete során.
A cégünk készített 2 ajánlatot az önkormányzatnak, melyet szeretnék átadni. A 7. osztályban
25 lány van, így 75 vakcinára lenne szükség. A cégünk Önöknek tudna adni egy 23 %-os
kedvezményt, így 22.943 Ft-ba kerülne egy vakcina, 1.720.725 Ft-ba kerülne összességében.

1 éves szerződés esetén 80 %-os részvételi arány mellett tudjuk biztosítani ezt az ajánlatot.
A 2. ajánlat 60 főt érintene 3 éves szerződéssel, szintén 80 %-os részvételi aránnyal. Ebben az
esetben 33 %-os kedvezményt tudnánk biztosítani, így 1.496.250 Ft-ba kerülne.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Szülői hozzájárulással is meg lehetne valósítani a programot. Fel kellene mérni az igényt az
iskolában.
Dr. Horváth József és Dr. Papp László képviselők megérkeztek az ülésre.
Piskolczi Géza polgármester:
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Felmérjük majd az igényt az iskolában.
2) Bököny Község Önkormányzat
pályázatának megtárgyalása (zárt ülés)

Polgármesteri

Hivatal

akadálymentesítési

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a zárt
ülést.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2010. (IV. 16.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának
megvalósítására beérkezett árajánlatok közül a Két Ács Kftt (4251 Hajdúsámson Sámsonkert, Heveder u. 20.) választja,
és megbízza a munkálatok elvégzésére.
3) Bököny Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata
Gulyás József jegyző:
A szennyvíz beruházás miatt szükséges a környezetvédelmi program felülvizsgálata. 2005ben fogadta el a képviselő-testület.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2010. (IV. 16.) számú
határozata

A Képviselő-testület
Bököny
Község
Környezetvédelmi
Programját
felülvizsgálta, és elfogadja a mellékelt előterjesztés alapján.
4) Bököny Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
Gulyás József jegyző:
A 2009-es évben is elfogadásra került Bököny Község Önkormányzat közbeszerzési terve, az
idei évben is el kell fogadni a Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2010. (IV. 16.) számú
határozata

A Képviselő-testület
Bököny Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési
tervét a mellékelt előterjesztés alapján elfogadja.
Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.
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