Bököny Község Képviselő-testülete
2012. december 13-i rendes üléséről
588-26/2012.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (157-167/2012., 18-20/2012. R.)

TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti
díjának módosításáról, emeléséről /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
3) A képviselő-testület 2013. évi munkatervének megalkotása, elfogadása/írásbeli
előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Bizottságok
4) Döntés a Bököny Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
5) Döntés a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
7) Beszámoló a Magyar Vagyonkezelő Zrt. által ingyenesen átadott terület hasznosításáról
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
8) Bursa Hungarica pályázatok megtárgyalása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi - , Oktatási - , Szociális - és Sport Bizottság Elnökétől

9) A 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megtárgyalása
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
10) Egyebek

Gyalogné Lovas Irén
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13. napján 16:00 órakor
megkezdett rendes üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Marozsán Mihály
Papp Csaba
Piskolczi Géza
Taskó Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Gulyás József
Kostenszkyné Lévai Erzsébet
Szücsné Fekete Irén
Vilmánszki László
Dr. Papp László
Szálku Tibor

jegyző
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai
napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes. Indítványozza, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő
jegyzőkönyv-hitelesítőknek Dr. Horváth József és Marozsán Mihály képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjának
módosításáról, emeléséről
3) A képviselő-testület 2013. évi munkatervének megalkotása, elfogadása
4) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
5)Döntés a Bököny Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
6) Döntés a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről
7) Beszámoló a Magyar Vagyonkezelő Zrt. által ingyenesen átadott terület hasznosításáról
8) Bursa Hungarica pályázatok megtárgyalása
9) A 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megtárgyalása
10) Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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157/2012. (XII.13.) önkormányzati
határozata
Döntés napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról.
2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és
egyéb helyiségek bérleti díjának módosításáról, emeléséről
3) A képviselő-testület 2013. évi munkatervének megalkotása,
elfogadása
4) A közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
5)Döntés a Bököny Község Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról
6) Döntés a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről
7) Beszámoló a Magyar Vagyonkezelő Zrt. által ingyenesen
átadott terület hasznosításáról
8) Bursa Hungarica pályázatok megtárgyalása
9) A 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
szóló rendelet megtárgyalása
10) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont.
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
December 6-án, közel 100 millió forint értékben, 100%-os támogatottságú támogatást sikerült
kialkudnunk a Munkaügyi Központ vezetőjétől a közmunkaprogrammal kapcsolatban, ezt a bérekre
és járulékaira, plusz dologi kiadásokra kaptuk. Öt projekt fog megvalósulni: téli közmunkaprogram:
közút, belvíz, mezőgazdasági utak karbantartása és illegális hulladéklerakók felszámolása.
Ugyanezen a napon, az óvodai Mikulás ünnepségen, majd a Bentlakásos Idősek Otthona ünnepségén
vettem részt.
December 7-én Nagykállóban a Helyi Védelmi Bizottság ülésezett, a téli időjárásra való felkészülés
volt a napirendi pont. Elmondta Szórádi Miklós úr, hogy mi a teendőnk, miket kell majd azokban az
esetekben tennünk, ha piros riasztás lesz.
December 9-én, Advent második vasárnapján a második gyertyagyújtáson vettem részt, a műsort az
általános iskola alsós osztályai adták elő.
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December 10-én, Birtáné Madar Anna tankerületi igazgató volt itt az iskola átadásával-átvételével
kapcsolatban, a megbeszélésen Kostenszkyné igazgató asszony és Jegyző úr is jelen volt. A
megbeszélés elég gördülékenyen ment, sikerült aláírnunk a megállapodást.
December 12-én az óvodai dolgozókkal Nyírmeggyesen vettem részt hospitáción, ahol sok hasznos
információval gazdagodtam. Megtekinthettük, hogy ott hogyan működik az óvoda, milyen a konyha
felszereltsége, milyen béreket kapnak és milyen a besorolásuk.
A mai nap folyamán Szilárdhulladék Társulási ülés volt, ahol elfogadtuk a 2013. évi díjtételeket, azt
követően Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál Tállai András államtitkár úr
tájékoztatott arról, hogy akik az adósságkonszolidációban részt vesznek, azoknak mit kell
előkészíteniük. Bököny vonatkozásában dicséretes, hogy semmit, hiszen jól gazdálkodtunk és nincs
adósságunk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől beszámolóm megvitatását és elfogadását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2012. (XII.13.) önkormányzati
határozata

Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület
Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a lejárt
határidejű határozatokról.
2. Napirendi pont:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjának
módosításáról, emeléséről
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökeit, tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tárgyalta az Önkormányzat tulajdonában
lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjainak tekintetében a következő díjazást javasolja
elfogadásra a Képviselő-testület felé:
Szolgálati lakások bérleti díjánál egységesen 5 %-os díjemelést,
míg a kiadható földterületeknél pedig 50.000 Ft/ha egységesítenénk, viszont a 0154/103 hrsz.
földterületet kivennénk a szennyvízberuházás miatt.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta a napirendi pontot és az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző Bizottsághoz által javasolt árakat javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testület felé!
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Ha nincs hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
kézfenntartással jelezze, aki az előbb említett módosításokkal elfogadja az Önkormányzat
tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjának módosítását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
rendeletet:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2012. (XII.13.) önkormányzati
határozata
Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások, és egyéb helyiségek, és kiadható
földterületek bérleti díjának megállapítása
2013. január 01. naptól, 2013. december 31. napig
A képviselő-testület
az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások, és egyéb
helyiségek, és kiadható földterületek bérleti díját az alábbiak szerint
állapítja meg 2013. január 01-től, az árak nettó értéket tartalmaznak:
Szolgálati Lakások:
- összkomfortos lakás
120 ft/m2
- komfortos lakás
95 ft/m2
- félkomfortos lakás
75 ft/m2
- komfort nélküli
60 ft/m2
- Garázsdíj
2000 ft/hó/db
- Szolgálatai lakások szolgálati célra történő bérbeadásakor a bérleti díj a
megállapított díj 200%-a
Egyéb helyiségek:
- Barota Mihály ÁMK Étterme:
-Esküvő (2 napos) rendezvény esetén
-Egész estés rendezvény esetén
-1-5 órás rendezvény esetén
- Egészségház orvosi rendelők díjai
- Egészségház váróterem és közös
helyiségek bérleti díja

55.000.-ft/alkalom
22.000.-ft/alkalom
16.500.-ft/alkalom
275.- ft/hó/m2
110 Ft/hó/m2

Kiadható földterületek: 50.000.- /ha
107
116
182
438/1
438/2

Köztemető (4956 m2)
Beép Ter., Kossuth u.(4958 m2)
Családi ház; Váci u. (1362 m2)
Beép. Ter. Debr. u. 3 (1190 m2)
Beép. Ter. Debr. u. 3 (425 m2)
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0162/1
1010

Szántó, Kossuth u. v. (12940 m2)
Szántó, Danko u. v(16531 m2)

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
3. Napirendi pont:
A képviselő-testület 2013. évi munkatervének megalkotása, elfogadása.
Gulyás József jegyző:
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV.
törvény 12. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei szervezetéről
és működésének rendjéről szóló – többször módosított és kiegészített – rendelet bekezdései alapján
szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal ülést tart. Az ülések időpontját és tervezett
napirendjeit éves munkatervnek kell tartalmaznia.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm Jegyző úr tájékoztatóját! A napirendi pontot az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző Bizottság, illetve az Egészségügyi - , Oktatási - , Szociális - és Sport Bizottság is tárgyalta,
megkérem a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tárgyalta a képviselő-testület 2013. évi
munkatervét és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi - , Oktatási - , Szociális - és Sport Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Ha nincs hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a képviselő-testület 2013. évi munkatervét!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2012. (XII.13.) önkormányzati
határozata
a Képviselő-testület 2013. évi munkatervéről
Bököny
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének 2013. évi munkatervét – az
Önkormányzat
Képviselő-testülete
és
szervei
szervezetéről és működésének rendjéről szóló rendelet
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felhatalmazása alapján – az alábbiak szerint határozza
meg:

I. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[JANUÁR]
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2)A költségvetésről szóló rendelet módosításáról/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3) A Polgárőrség 2012. évi tájékoztatója a támogatási szerződés alapján /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4) A Tűzoltó egyesület tájékoztatója a 2012. évben kapott támogatás felhasználásáról /írásbeli
előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5) Tájékoztató a Bökönyi Sportegyesület tevékenységéről, a 2012. évben kapott támogatások
tükrében /írásbeli előterjesztés/
Előadó: SE elnöke
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
6) Bököny Község Viziközmű társulás 2012. évi támogatásának megtárgyalása támogatási
szerződés alapján /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Egyesület Elnöke
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
8) Közmeghallgatás időpontjának, napirendjének meghatározása
Előadó: polgármester
9) Egyebek

II. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[FEBRUÁR]
1)Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2)A költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3)Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4)A Bököny Kft 2013. évi támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés alapján
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: KHT ügyvez. igaz.
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5)A Bököny Vagyonvédelmi Őrség (polgárőrség) 2013. évi támogatásának megtárgyalása
támogatási szerződés alapján /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Polgárőr parancsnok
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
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6)A Bököny Község Tűzoltó Egyesület 2013. évi támogatásának megtárgyalása támogatási
szerződés alapján /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Egyesület Elnöke
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
7)A Bököny Sport Egyesület 2013. évi támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés
alapján /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Egyesület Elnöke
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
8)A Vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság elnökének tájékoztatója
/szóbeli előterjesztés/
Előadó: bizottság elnöke
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
9)Barota Mihály Általános Művelődési Központ Intézményegységének 2013. évi programja
Előadó: Tagintézmény vezető
10)Egyebek
III. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[MÁRCIUS]
1)Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosításáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi - , Oktatási - , Igazgatási – és Sport Bizottság, Ügyrendi és
Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
3) Egyebek
IV. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[ÁPRILIS]
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Az önkormányzat gazdálkodásának 2012. évi zárszámadásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3) A Bökönyi Bentlakásos Idősek Otthona vezetőjének beszámolója /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Int.vez.
Véleményezi: Oktatási-, Egészségügyi-, Igazgatási- és Sport Bizottság
4)A szociális ellátásról szóló rendelet felülvizsgálata /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, Oktatási-, Egészségügyi-, Igazgatásiés Sport Bizottság
5) Döntés az ÖNHIKI beadásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
6) Tájékoztatója a ravatalozó és temető 2012. évi működéséről /szóbeli előterjesztés/
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Előadó: Orfeusz Kft. vezetője
Véleményezi: Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
7)Egyebek
V. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[MÁJUS]
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Tájékoztató a település bűnelkövetési statisztikáról és bűnmegelőzési programokról.
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
3) Egyebek
VI. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[JUNIUS]
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Beszámoló az Barota Mihály Általános Művelődési Központ 2012/2013-es nevelési tanév
eredményeiről.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: ÁMK igazgató iskolaigazgató
Véleményezi: Oktatási-, Egészségügyi-, Igazgatási és Sport Bizottság
4)Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi
állapotáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: háziorvosok, védőnő
Véleményezi: Oktatási-, Egészségügyi-, Igazgatási és Sport Bizottság
5) Egyebek
VII. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[SZEPTEMBER]
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: jegyző
Véleményezi: Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, Oktatási-, Egészségügyi-,
Igazgatási- és Sport Bizottság
3) Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. /írásbeli
előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
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4) Tájékoztató a Bökönyi Bentlakásos Idősek Otthona 2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5) Alapító okiratok módosítása
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
6) Egyebek
VIII. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[OKTÓBER]
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Oktatási-, Egészségügyi-, Igazgatási - és Sport Bizottság, Ügyrendi és
Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
2) 2014. évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3) Egyebek
IX. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[NOVEMBER]
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi
alakulásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3) A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4) Döntés a Bursa Hungarica pályázat elfogadásáról
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Oktatási-, Egészségügyi-, Igazgatási - és Sport Bizottság
5) A közüzemi ivóvíz rendelet módosításáról/írásbeli előterjesztés/
Előadó: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző
Bizottság
6) Egyebek
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X. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[DECEMBER]
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról./szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti
díjának módosításáról, emeléséről /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
3) A képviselő-testület 2014. évi munkatervének megalkotása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Bizottságok
4) Bököny Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
5) Döntés a 2014. évi folyószámlahitel felvételéről /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság,
7) Beszámoló a Magyar Vagyonkezelő Zrt. által ingyenesen átadott terület hasznosításáról
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
8) Bursa Hungarica pályázatok megtárgyalása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi - , Oktatási - , Szociális - és Sport Bizottság Elnökétől
9) A 2014. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megtárgyalása
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
10) Egyebek
4. Napirendi pont:
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A rendelet módosítására azért volt szükség, mert a társulási tanács döntött a 2013. évi szemétszállítási
díjakról. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottságok elnökét, hogy
tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2012.(XII.13) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. § és 31. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében foglalt feladatökrében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1 melléklete helyére a következő rendelkezés lép:
1 melléklet:
A természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közszolgáltatási
díjtétele magában foglalja a begyűjtés, a szállítás, az elhelyezés és ártalmatlanítás díját ÁFA nélkül:
80 l gy.e.

212.- Ft/ürítés

120 l gy.e.

250.- Ft/ürítés

1,1 m3 Konténer

2292.- Ft/ürítés

SZÁLLÍTÁS NAPJA ÉS ÚTVONALA, KEZDÉSI IDŐPONTJA
A szilárdhulladék begyűjtése és szállítása minden héten hétfői munkanapokon történik. A begyűjtés
és szállítás reggel 6 órakor kezdődik és késő délutánig tart. Amennyiben a hétfői nap nem munkanap,
úgy az azt követő első munkanapon történik a hulladék begyűjtése és elszállítása.
2.§
Ez a rendelet 2012. december 13. napján, 19:00 órakor lép hatályban, és hatályát veszti 2012.
december 14-én.
5. Napirendi pont:
Döntés a Bököny Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról.
Dr. Gulyás József jegyző:
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Magyarország helyi szabályairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napján hatályba
lép. A jogszabály 84.§ (5) bekezdés a) pontja értelmében, a település polgármesteri hivatal elnevezése
a település neve-i Polgármesteri Hivatal elnevezéssel kell illetni. A fenti jogszabály miatt a képviselőtestület 3/2011.(III.16.) szóló szervezeti és működési szabályzatát módosítani kell a rendelet-tervezet
alapján. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő társaimat, hogy a képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendelet módosítását szíveskedjenek elfogadni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! A napirendi pontot az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző
Bizottság tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Bököny Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja Bököny Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
rendeletet:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2012. (XII.13.) önkormányzati
rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt feladatökrében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(III.16.) önkormányzati
rendelet 1.§ (4) bekezdés helyére a következő lép:
(4) A Képviselő-testület hivatalának elnevezése: Bökönyi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal)
Székhelye: 4231, Bököny Kossuth u. 3.
2.§
Ez a rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba.
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6. Napirendi pont:
Döntés a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről.
Dr. Gulyás József jegyző ismerteti a határozat-tervezetet.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság
elnökét, tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről szóló határozat-tervezetet
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről szóló határozat-tervezetet!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2012. (XII.13.) önkormányzati
határozata
a folyószámlahitel felvételéről
A Képviselő-testület,
a./ az esedékes kiadásai fedezésére folyószámlahitelt vesz
igénybe 10.000.000.- azaz Tízmillió forint összegben 2013.
január 01-től.
Visszafizetési határidő: 2013. december 31.
b./ a felvett hitel biztosítékaként a helyi adót, valamint az
állami hozzájárulást engedményezi.
c./ kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés évében a
költségvetés összeállításakor a működési kiadást követően, de
minden egyéb fejlesztési kiadást megelőzően a hitel
törlesztésére és kamataira előirányzatot biztosít és jóváhagy.
d./ felhatalmazza Gyalogné Lovas Irén polgármestert és dr.
Gulyás József jegyzőt a folyószámlahitellel kapcsolatos
feladatok elvégzésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
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7. Napirendi pont:
Bursa Hungarica pályázatok megtárgyalása
Dr. Gulyás József ismerteti a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmeket.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást. A napirendi pontot az Oktatási - , Szociális - és Sport Bizottság
megtárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
A bizottság egységesen 5.000 Ft/hó támogatást javasol minden benyújtott kérelemre.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja, hogy
5000 Ft összegben támogassuk a beérkezett BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíj „A” és „B” típusú ösztöndíjpályázatokat!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2012. (XII.13.) önkormányzati
határozata
Döntés Bursa Hungarica pályázatokról
A Képviselő-testület
Elfogadja, és támogatja 5.000 forint – azaz ötezer forint –
összegben az alábbi felsorolt hallgatók által benyújtott
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíj „A” és „B” típusú ösztöndíjpályázatát:
Bursa „A” 2013 pályázati elbíráláshoz lista

Sorszám

Pályázat azonosító

Pályázat
típusa

Pályázó neve

Pályázó lakcíme

Pályázó intézménye

1

BURSA -2013-A-0251

A

Simon Marianna

4231 Bököny, Damjanich utca 7.

Debreceni Egyetem

2

BURSA -2013-A-0532

A

Vass Gergő

4231 Bököny, Vasvári Pál út 34

Debreceni Egyetem

3

BURSA -2013-A-0578

A

Lődi Katalin

4231 Bököny, József Attila utca 52.

Debreceni Egyetem

4

BURSA -2013-A-1642

A

Forró Erika

4231 Bököny, Kossuth út 24.

Nyíregyházi Főiskola

5

BURSA -2013-A-2345

A

Tasi Tibor

4231 Bököny, József Attila utca 32.

Debreceni Egyetem

6

BURSA -2013-A-2364

A

Kálucz Eszter

4231 Bököny, Kossuth Lajos utca 40

Nyíregyházi Főiskola

7

BURSA -2013-A-2490

A

Tasi Tímea

4231 Bököny, József Attila utca 32.

Zsigmond Király Főiskola

8

BURSA -2013-A-4259

A

Mihali Mária

4231 Bököny, Ady Endre utca 42/A

Debreceni Egyetem

9

BURSA -2013-A-4836

A

Visnyai Krisztina

4231 Bököny, József Attila út 20

Semmelweis Egyetem

10

BURSA -2013-A-4837

A

Visnyai Zoltán

4231 Bököny, József Attila út 20

Budapesti Corvinus Egyetem
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11

BURSA -2013-A-5106

A

Kecsedi Gábor

4231 Bököny, József Attila út 66/a

Miskolci Egyetem

12

BURSA -2013-A-8664

13

BURSA -2013-A-9315

A

Miló Attila

4231 Bököny, Arany János utca 31.

Debreceni Egyetem

A

Jurás Emese

4231 Bököny, Ady Endre út 11.

14

Debreceni Egyetem

BURSA -2013-A-9691

A

Hollik Edina

4231 Bököny, Kossuth utca 155.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

15

BURSA -2013-A-12913

A

Balogh - Sára

4231 Bököny, Debreceni u. 107

Debreceni Egyetem

16

BURSA -2013-A-13393

A

Tálas Attila

4231 Bököny, Ady Endre utca 36.

Debreceni Egyetem

17

BURSA -2013-A-14999

A

Terdik Evelin

4231 Bököny, Debreceni utca 101

Debreceni Egyetem

18

BURSA -2013-A-15959

A

Lovas Nikolett Veronika

4231 Bököny, Ady Endre utca 139.

Debreceni Egyetem

19

BURSA -2013-A-19632

A

Nagy Ágnes

4231 Bököny, Kossuth út. 49

Debreceni Egyetem

20

BURSA -2013-A-23905

A

Bucsku Mária

4231 Bököny, Kossuth u. 82.

Debreceni Egyetem

21

BURSA -2013-A-23915

A

Bucsku Béla

4231 Bököny, Kossuth u. 82.

Miskolci Egyetem

22

BURSA -2013-A-24121

A

Dudás Dávid

4231 Bököny, Vasvári Pál utca 4.

Debreceni Egyetem

23

BURSA -2013-A-25925

A

Taskó László

4231 Bököny, Kossuth út 128

Debreceni Egyetem

Bursa „B” 2013 pályázati elbíráláshoz lista

1

Diák

Pályázó lakcíme

Pallai Edit

József A. u. 106.

Pályázó intézmény

8. Napirendi pont:
Beszámoló a Magyar Vagyonkezelő Zrt. által ingyenesen átadott terület hasznosításáról.
Dr. Gulyás József jegyző:
A 177/2008.(IX.11.) önkormányzat határozatában döntött arról a képviselő-testület, hogy az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében állami vagyon
tulajdonának ingyenes átruházását kezdeményezi Bököny Község Önkormányzat javára a bököny
belterület 438/3 hrsz-ú területre. A fenti határozatban az önkormányzat megjelölte azt a célt –
útfenntartás, átmenő forgalom – amire fel kívánja használni a területet.
Az állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodást 2011. május 12. napon írtuk alá. A megállapodás V. pontja határozza meg az
önkormányzat kötelezettségvállalását, melyben tájékoztatási kötelezettségünk van minden év
december 31-ig meghozott testületi határozatban elfogadott beszámoló alapján a határozat
meghozatalának időpontját követő 30 napon belül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t felé.
Az önkormányzat a fent meghatározott cél érdekében folyamatosan biztosítja a rendet, és a terület
környezetét tisztántartja, annak a lehetőségnek a szem előtt tartásával, hogy pályázat útján a konkrét
cél megvalósíthatóvá válik.
A képviselő-testület által fent már említett konkrét cél megvalósítására a területet nem tudjuk
hasznosítani állami támogatás, pályázat nélkül, így meghiúsulni látszik az a cél, amelyet 2008-ban a
képviselő-testület eldöntött.
A területet az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve megvalósíthatóbb célra kell
hasznosítani. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8.§ (4) bekezdése határozza meg az
önkormányzatok kötelező feladatait, javaslom parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel
történő várakozás (parkolás) célt határozzuk meg a fent már említett terület hasznosítására.
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a Magyar
Vagyonkezelő Zrt. által ingyenesen átadott terület hasznosításáról szóló beszámolót!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2012. (XII.13.) önkormányzati
határozata
Beszámoló a Magyar Vagyonkezelő Zrt. által ingyenesen átadott terület hasznosításáról.
A képviselő-testület
1) tájékoztatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, hogy
az állami vagyon tulajdonának ingyenes átruházása során átvett
bököny belterület 438/3 hrsz-ú területen az önkormányzat a
177/2008.(IX.11.) önkormányzat határozatában meghatározott
cél érdekében folyamatosan biztosítja a rendet, és a terület
környezetét tisztántartja, annak a lehetőségnek a szem előtt
tartásával, hogy pályázat útján a cél megvalósíthatóvá válik.
2) a 177/2011.(IX.11.) önkormányzati határozatában
meghatározott a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
8.§ (4) bekezdésében található kötelező feladat útfenntartás,
átmenő forgalom célt az önkormányzat anyagi helyzetére
tekintettettel nem tudja megvalósítani, az ingatlant más célra a
parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő
várakozás (parkolás) célra kívánja hasznosítani.
3) felhatalmazza a polgármestert az ingyenesen átvett állami
vagyon hasznosítási céljának módosításával kapcsolatos
feladatok elvégzésére.

9. Napirendi pont:
A 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megtárgyalása
Dr. Gulyás József jegyző:
A határozat-tervezet szerint a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkarendjében a nyári igazgatási
szünet 2013. augusztus 8. napjától 2013. augusztus 19. napjáig, míg a téli igazgatási szünet 2013.
december 23. napjától 2013. december 27. napjáig tartana.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet!
18

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
rendeletet:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2012. (XII.13.) önkormányzati
határozata
a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt feladatökrében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Hivatal 2013. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2013. augusztus 8. napjától 2013.
augusztus 19. napjáig tart.
(2) A Hivatal 2013. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2013. december 23. napjától 2013.
december 27. napjáig tart.
2.§
(1) Ez a rendelet a 2013. január 01. napján lép hatályba, és 2013. december 31-én hatályát veszti.

10. Napirendi pont:
Egyebek

- Az iskola átadásáról szóló tájékoztató
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az iskola 2013. január 1-jétől átadásra kerül, a Belügyminisztérium 729.000 működési hozzájárulást
írt elő az Önkormányzat részére.
Piskolczi Géza képviselő:
Több vagy kevesebb, mint amennyi volt?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kevesebb. Korábban közel 70 millió forintot kellett fizetnünk, a bérek pedig 35 millió forintba
kerültek összesen.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
rendeletet:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2012. (XII.13.) önkormányzati
határozata
Döntés a Barota Mihály Általános Iskola átadásáról
A képviselő-testület
Elfogadta a Barota Mihály Általános Iskola
átadásáról szóló tájékoztatót.

- Iskolatej-program
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Azt beszéltük a bizottsági ülésen, hogy ha ugyanazokkal a feltételekkel, amit ebben az évben is
nyújtott nekünk az MVH (csak az ÁFA értékét kell kifizetnünk), akkor mindenképp támogatnia
kellene a Tisztelt Képviselő-testületnek az iskolatej-programot, amelynek keretében 1-4. osztályig
kapnának a gyerekek iskolatejet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki támogatja az iskolatejprogramhoz való csatlakozást 2013. évre vonatkozóan!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
165/2012. (XII.13.) önkormányzati
határozata
Döntés az iskolatej-programhoz való csatlakozásról
A képviselő-testület
támogatja az Önkormányzat Iskolatej-programhoz
való csatlakozást 2013. évre vonatkozóan.

- Döntés az Egészségügyi alapellátás fejlesztésére benyújtandó ÉAOP – 4.1.2/A-12
kódszámú pályázati konstrukció benyújtásáról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Pályázatot nyújtanánk be az Egészségházra, erről már a testület döntött, de a tervek és a költségvetés
most készült el, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki
támogatja az Egészségügyi alapellátás fejlesztésére benyújtandó pályázatot.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
166/2012. (XII.13.) önkormányzati
határozata
döntés az Egészségügyi alapellátás fejlesztésére benyújtandó ÉAOP – 4.1.2/A-12
kódszámú pályázati konstrukció benyújtásáról
A Képviselő testület

1./ döntött arról, hogy az Egészségügyi alapellátás fejlesztése
címén benyújtja a Bököny, Kossuth u. 8. szám alatt található Orvosi
rendelő és Védőnői szolgálat funkciókat magába foglaló épületre az
ÉAOP – 4.1.2/A-12 kódszámú konstrukcióhoz kapcsolódó
pályázatot.
2./ Fejlesztéssel érintett ingatlan összterülete (közös használatú
helyiségek, épületrészek is) 425,56 m2, ebből a támogatható
tevékenységhez kapcsolódó helyiségek nettó területe 222,38 m2.
Nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiségek nettó
területe 168,38 m2 és a közös használatú helyiségek /épületrészek
nettó területe 34,80 m2.
Közös használatú helyiségekre, nem támogatható épületrészre eső
támogatási arány: 56,91 %
A projekt teljes költségvetése nettó összesen: 61.961.163 Ft
A projekthez igényelhető összes
nettó támogatás:

58.542.175 Ft

Az arányosítás miatt nem támogatható
helyiségre eső, nem elszámolható költség:

3.418.988 Ft

3./ Bököny Község Önkormányzata, az arányosítás miatt nem
támogatható helyiségre eső, nem elszámolható költség pályázat összes
saját forrását a 2013. évi költségvetéséből finanszírozza.
4./ felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
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- Belső ellenőrzés
Dr. Gulyás József jegyző:
Kistérségi szinten nem támogatják a belső ellenőrzési tevékenységet, amelyet eddig a Nagykállói
Kistérség látott el. Korábban a belső ellenőrzési tervet is elfogadta a Tisztelt Képviselő-testület. A
kistérségi önkormányzatok tekintetében eddig is a Gyarmat-tax Kft. Végezte a belső ellenőrzési
feladatokat; a Kft. leadott egy árajánlatot: 25.000 FT + ÁFA/hó.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatót! A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, megkérem a bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság a Gyarmat-tax Kft. Megbízását javasolja a Képviselő-testület felé a belső
ellenőrzési feladatok ellátására!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatót! Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja, hogy Bököny Község Önkormányzatának belső ellenőrzési feladatainak ellátásával a
Gyarmat-tax Kft-t bízza meg!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
167/2012. (XII.13.) önkormányzati
határozata
Döntés a belső ellenőrzésről
A képviselő-testület
Bököny Község Önkormányzatának belső ellenőrzési
feladatainak ellátásával a Gyarmat-tax Kft-t bízza meg,
és felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a
megbízási szerződés aláírására.
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Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.
Kmft.
PH.
Gyalogné Lovas Irén
polgármester

Dr. Gulyás József
jegyző

Taskó Miklós

Marozsán Mihály
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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