Bököny Község Képviselő-testülete
2010. december 28-i rendes üléséről
22- /2010.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai ( 182-195, 16-18 R./2010.)
TÁRGYSOROZAT
1)Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2)A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
3)A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság,
4)A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves
ivóvízellátás szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása /írásbeli
előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
5)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
6)A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját ké- pező
célokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
7)Tájékoztató a jegyző munkakörű köztisztviselő teljesítményének értékeléséről
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
8)Döntés a 2011. évi folyószámlahitel felvételéről /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság,
9)Döntés a 2011. évi Iskolatej programban való részvételről /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság,

10)Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházás második fordulós pályázatáról
/szóbeli előterjesztés/
Előadó: INNOINVEST Kft.
11) Döntés a NYÍR-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 2011. évi könyvvizsgálatáról szóló megbízási
szerződésről
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
12) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Pedagógiai programjának felülvizsgálata,
módosítása
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottságot
13) Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának
módosításáról
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottságot
14) Barota Mihály Általános Művelődési Központ engedélyezett létszámának megtárgyalása
/szóbeli előterjesztés/
Előadó: Intézményvezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottságot
15) A 2011. évi kiemelt Kulturális Programok meghatározása
/szóbeli előterjesztés/
Előadó: Intézményvezető
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottságot
16) Egyebek

Gyalogné Lovas Irén
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 28. napján 10.00 órakor
megkezdett 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:
Gulyás József
Dr.Papp László
Olesnyovics József
Kiss László
Hibján Zoltán
Fodor József

jegyző
jogi képviselő
Bökönyi Viziközmű Társulás Elnöke
Innoinvest KFT.
Innoinvest KFT.
Nyír-Flopp Gazdasági vezető

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai
napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek Papp
Csaba 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)A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet
megtárgyalása
3)A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
4)A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvízellátás szennyvízelvezetés helyi szabályairól
szóló rendelet elfogadása
5)Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjának módosításáról,
emeléséről
6)A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját ké- pező célokról
7)Tájékoztató a jegyző munkakörű köztisztviselő teljesítményének értékeléséről
8)Döntés a 2011. évi folyószámlahitel felvételéről

9)Döntés a 2011. évi Iskolatej programban való részvételről
10)Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházás második fordulós pályázatáról
11) Döntés a NYÍR-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 2011. évi könyvvizsgálatáról szóló megbízási szerződésről
12) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása
13) Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról
14) Barota Mihály Általános Művelődési Központ engedélyezett létszámának megtárgyalása
15) A 2011. évi kiemelt Kulturális Programok meghatározása
16) Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
182/2010. (XII.28.) önkormányzati határozata
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1)Polgármester
tájékoztatója
a
lejárt
határidejű
határozatokról
2)A közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
rendelet megtárgyalása
3)A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
4)A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves
ivóvízellátás szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló
rendelet elfogadása
5)Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és
egyéb helyiségek bérleti díjának módosításáról, emeléséről
6)A
köztisztviselőkkel
szemben
meghatározott
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról
7)Tájékoztató a jegyző munkakörű köztisztviselő
teljesítményének értékeléséről
8)Döntés a 2011. évi folyószámlahitel felvételéről
9)Döntés a 2011. évi Iskolatej programban való részvételről
10)Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházás
második fordulós pályázatáról
11)Döntés a NYÍR-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 2011. évi
könyvvizsgálatáról szóló megbízási szerződésről
12) Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása
13) Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Alapító Okiratának módosításáról
14) Barota Mihály Általános Művelődési Központ
engedélyezett létszámának megtárgyalása
15) A 2011. évi kiemelt Kulturális Programok meghatározása
16) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont.
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A decemberi hónapban az alábbi események történtek.:
- 2010.decemeber 3-án Nyíregyházán a Nyírségvíz Zrt. tisztújító ülésén vettem részt. Itt a 2011. évi
vízdíjak megállapításra kerültek.
- 2010 december 5-én Adventi koszorút állítottunk fel, szerintem nagyon jól sikerült, meghívtuk a
görög, római és a református lelkészt is ezekre a gyertyagyújtásokra.
- 2010. december 6-án délelőtt az Óvodai mikulás ünnepségére volt hivatalos meghívásom, délután a
Bentlakásos Idősek Otthonában voltunk kollégáimmal közösen a mikulási ünnepségen.
- 2010. december 7-én Újfehértón a szennyvízberuházással kapcsolatban volt társulási ülés. Itt
megbeszéltük, hogy a mostani képviselő-testületi ülésre az INNOINVEST Kft-től Hibján Zoltán és
Kiss László urakat meghívjuk és konkrét tájékoztatást kapunk jelenlegi helyzetről. Dönteni kell azon
utcákról ahol kicsi a fizetési hajlandóság. Nincs értelme arra is beruházást végrehajtani, mert a
lakossági részt is az önkormányzatnak kell megfizetni. Lassan szükséges beszerezni a végleges
visszavonhatatlan ígérvényt a Takarékszövetkezettől a saját erőről.
- 2010. december 8-án Nagykállóban Szórádi Miklós Úr polgármesterek és jegyzők részére
katasztrófa védelmi felkészítő képzést tartott. Ugyanezen napon Nyíregyházán a Nyírség Ivóvíz
minőségjavító Önkormányzati Társulási Tisztújító ülésén vettem részt.
- 2010. december 15-én nyílt napon vettem részt az iskolában. Ugyanezen napon a Honvédség tartott
itt gyakorlatot. Egy iskola átadási ceremónián kellett, mint polgármester részt venni. Ők a jövő évi
Afganisztánba induló csapat voltak.
- 2010. december 16-án az újfehértói uszoda megnyitójára voltam hivatalos Jegyző Úrral.
- 2010. december 18-án a Görög katolikus templomban tartandó Nagykállói Cantarella Kórus
karácsonyi hangversenyén voltam. Nagyon szép és színes előadás volt.
- 2010. december 19-én Advent 4. vasárnapján a 4. gyertyagyújtás. Köszöntőt Szabó István görög
katolikus tisztelendő úr tartotta. Ezt követően a Sibilius vegyeskar adott koncertet a Művelődési
házban.
- 2010. december 20-án az Általános iskolások karácsonyi műsorán, majd az Idősek Klubjában a
karácsonyi műsorán vettem részt.
- 2010. december 22-én Jegyző Úrral a Kistérségi Társulási ülésen vettünk részt, ahol fő napirendi
pont a 2011. évben munkanélküliek foglalkoztatása volt.
Az elmondottakhoz van-e valakinek hozzáfűzni valója, vagy kérdése? Ha nem szavazzuk meg a
napirendi pontot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
183/2010. (XII.28.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
elfogadta a Polgármester tájékoztatóját a lejárt
határidejű határozatokról

2. Napirendi pont
A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A költségvetési rendelet módosítására szükség volt a változások miatt. A pénzügyi és az ügyrendi
bizottság tárgyalta, kérem a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a testületet, milyen állásponton voltak
a bizottságok
Taskó Miklós képviselő:
A bizottság elfogadásra javasolta a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását.
Papp Csaba képviselő:
A bizottság elfogadásra javasolta a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs senkinek kérdése, akkor kérem a testületet, szavazzon a rendelet-tervezetről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 9.) számú rendelet
módosításáról
Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított
- 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az
államháztartásról szóló módosított 217/1998 (XII.30.) korm. rend. meghatározottakat - a
3/2010.(II.09.) évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A költségvetési rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését
604.382 E Ft bevétellel
642.375 E Ft kiadással
37.993 E Ft forráshiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási, bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt
előirányzatok jogcímenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület.
Működési bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Működési bevételek

595.868 eFt.
17.471 eFt.

- Működési célra átvett pénzeszközök
- Támogatásértékű működési bev.

144 eFt.
35.578 eFt.

- Önkorm. sajátos működési bevétele

136.169 eFt.

- Költségvetési támogatások

356.019 eFt.

- Előző évi pénzmaradvány

12.494 eFt.

- Forráshiány (folyószámla hitel)

37.993 eFt.

Fejhalmozási bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése
- Önk. sajátos felhalm. bev. (komm.adó)
- Felhalm. c. támogatások

46.507 eFt.
8.585 eFt.
4.850 eFt.
21.246 eFt.

- Felhalm. célra átvett pénzeszközök

44 eFt.

- Támogatásértékű felhalmozási bev

9.833 eFt.

- Felhalmozási pénzmaradvány

1.369 eFt.

Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Személyi juttatások
- Munkaadót terhelő járulékok

595.868 eFt.
240.776 eFt.
65.192 eFt.

- Dologi kiadások

164.097 eFt.

- Társadalom- és szociálpol. juttatások

110.018 eFt.

- Ellátottak pénzbeli juttatása

2557 eFt.

- Műk. célú pénzeszközátadás:

5.753 eFt.

- Támogatásértékű működési kiad

6.775 eFt.

- Tartalékok

700 eFt.

Fejhalmozási kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Felújítások
- Beruházások

46.507 eFt.
24.818 eFt.
18.889 eFt.

- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás, tám. ért. kiad

1.000 eFt.

- Felhalmozási célú hitel törlesztés

1.800 eFt.

2.§

(1) A Rendelet. 4 számú mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép
3.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
3. napirendi pont
A közterületek tisztántartásáról és a települési
közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása

szilárdhulladékkal

kapcsolatos

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Fodor József gazdasági vezető Urat. Engedje meg, hogy tájékoztassam arról,
hogy a képviselő-testület előtt a decemberi hónapban már volt ez a rendelet-módosítás. Azon kívül,
hogy nőt a hulladék ártalmatlanítása, az a kérdésem mi indokolta ezt a közel 60 forintos emelést kuka
ürítésenként.
A válasz előtt a meghallgatjuk a pénzügyi és az ügyrendi bizottság elnökeit, tájékoztassák a testületet,
milyen állásponton voltak a bizottságok a rendelet-tervezettel.
Taskó Miklós képviselő:
A bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Papp Csaba képviselő:
A bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Fodor József Nyír-Flopp gazgasági vezető:
Köszöntöm a testületet, polgármester asszonyt és jegyző Urat. Köszönöm a polgármester
asszonynak, hogy egy új összeegyezetett lakossági lista van a mi és az önkormányzat kezében. Ennek
a rendkívüli emelésnek 3 oka van, az első a hulladékszállítás a gázolaj növekedéssel nőt, 51% nőt
ebben az évben 4500 volt 2011-ben 7000-re emelkedik a hulladék ártalmatlanítási költsége, és
természetesen bele kellett számolnunk a lakosság által felhalmozott hátralékot is. Ezen számok
alapján emelkedett szerintünk is nagymértékben a szemét szállítás, mint szolgáltatás, de ezen emelés
nélkül nem tud rentábilis lenni bököny községben a szemét szállítása.
Szeretne módosítani, az előterjesztésben a 80 literes kuka elszállításának díja 232.- forintról 228.forintra, míg a 120 literes edénnyé 272.- forintról 267.- re csökkenne.
Dr.Horváth József alpolgármester:
Mi van a szelektív hulladékgyűjtéssel én már lassan bele, fogok fulladni a műanyagokba. Tavaly is
leültünk beszélni ebben ön ígéretet tett, hogy segítségünkre lesz. Tavaly azt mondta, hogy nem lesz
szemétdíj emelés.
Piskolczi Géza képviselő:
Hagy egészítsem ki doktor urat, tavaly is megszavaztuk, hogy 6500 forint lesz a megsemmisítési díj.
Papp Csaba képviselő:
Nem lehetne személyre szabott szerződést kötni?Csekken kellene fizetni és nem díj beszedő járna a
faluba. Hosszú távon a csekkes fizetés lenne a legjobb.

Fodor József Nyír-Flopp gazdasági vezető:
Köszönöm a kérdéseket. Jövőre már meg van duplázva a szelektív gyűjtés. Szeretnék én is
pontosítani 4500 forint volt a kalkuláció és nem 6500 forint. A szelektívhez vissza térve ebben az
évben szórólapos tájékoztatás is lehetne közösen, lehetne üvegről és fémről, ha 1 lomtalanítással
hoznánk ki külön kontinenseket kampányszerűen eltudnánk vinni, és mentesíteni is tudnánk. A
társulás minden településre tervez egy központi szelektív szigetet, akkor mindenki tudná hol van ez,
és azt is mikor szállítanánk el.
Dr.Horváth József alpolgármester:
Tavaly ígéret tett, hogy komposztáló ládát helyeznek ki, magam is szorgalmaznám.
Fodor József Nyír-Flop gazdasági vezető:
Tavaly mikor itt voltam szó szerint nem emlékszem mit mondtam, ezzel kapcsolatban szóró lapot
tudunk adni. Komposztáló ládát kaphatnánk nagyobb áruházakban.
Azt nem ígértem, hogy komposztáló ládát ad a cég. Kisvárda, Nagyecsed és Nyíregyháza itt lehet
komposztálni új lerakó az nagyon drága. Komposztálás házilag egy gödör. Pótolni fogom az
ígéretemet, elnézést kérek. Árakról és az infláció mértékéről azt, hogy emelni nem fogunk én ilyet
nem mondtam.
Kintlévőség, behajtás a cégnek nincs jogi felhatalmazása mi számlázunk és a helyi adóhatóságnak kell
behajtani mint közadó.
Papp Csaba képviselő:
A kintlévőségre kellene rá állni, mert azok fizetik meg akik rendesen fizetnek
Fodor József Nyír-Flop gazdasági vezető:
A Kft.-nek 130 településen 230 millió a kintlévőség.
Papp Csaba képviselő:
Ezzel nekünk is problémánk lesz.
Dr.Horváth József alpolgármester:
Ami ingyen van az nekik is megy és fogékonyak. Valamikor el kell kezdeni, ha csak néhány embert
lehet beszervezni, akkor az már jó, 5 évenként meg fog duplázódni ez a kintlévőség. Az óvodában
már lehetne őket tanítani.
Fodor József Nyír-Flop gazdasági vezető:
Bízunk abban, hogy 3-4-5 év elteltével fordul, hogy az emberek jövedelme növekedni fog. Nevelni
kell a következő generációt ahogy a doktor úr mondta. Ha jó tudom a bökönyi iskolában volt papír
gyűjtés. Ezek a gyűjtések nagyon jó nevelő hatásúak, látják a gyerekek milyen fontos a tisztaság.
Piskolczi Géza képviselő:
Mennyit enged a százalékos emelésből?
Fodor József Nyír-Flop gazdasági vezető:
Abban ringattuk magunkat, hogy a szakolyi lerakó használható lesz hulladék lerakónak és ez sajnos
nem így lett. Reális összegnek olyannak kell lenni, hogy meg tudjuk csinálni.

Papp Csaba képviselő:
Ha lehetne akkor egységesen 20%-ot kellene emelni, az elfogadható lenne.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A lomtalanításból a bevétel?
Fodor József Nyír-Flop gazdasági vezető:
Nincsen bevétel a lomtalanításból. Legyen akkor évente 1 alkalom lomtalanítás, és a 80 l kuka 215 ft,
míg a 120l–es kuka ürítése 265ft, ez lenne az ajánlatom
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Rendben, kérem a testületet, hogy szavazzuk meg a rendeletet Fodor Úr által tett javaslattal.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelete
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet
Bököny község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, és a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § és 31. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és
tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve,
az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ (1) A rendelet célja, hogy Bököny község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az
ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően
rendezze.
(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó,
illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed.
(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért
ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést
eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
(4) A település egész területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik a
NYÍR-FLOP KfT.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján.
(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és
az azokkal összefüggő tevékenységre.

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
2.§ (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges
használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben
tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról,
portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak
tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a Bököny Kft. útján
gondoskodik.
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek
tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést
okozó szerv, illetve személy feladata.
(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és
kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.
(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége.
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt
a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből
származik-e.
(6) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és
bokrok megfelelő nyesése.
(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát fel kell hinteni, a síkosságát meg kell szüntetni.
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor,
kőporliszt) kell használni.
(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy
abból ne származzon baleset.
3. § (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan
tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(3) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
4. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az
építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak
(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa
elfoglalt terület tisztántartásáról.
(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási
anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.
(4) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag keletkezik, úgy
azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 5 napon belül a kivitelezést végző
szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell
tisztítani.
(5) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati
engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni.
Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely
közegészségügyi szempontból veszélytelen.

5. § (1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni.
Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmet és
közízlést, sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.
(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező
köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az
így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.
6. § (1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára
ne csorogjon.
(2)A település területén lévő belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni,
partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos!
(3)A település központjában folyamatosan, a település egyes területein évente legalább kétszer az
épület homlokzatának (kerítésének) a földszint magasságáig történő letakarítása,

A település szilárd hulladékkal, kapcsolatos hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatás
7.§ (1) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének
ténye hozza létre.
(2) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a szolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének
megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, vagy felhívás
közzététele útján tájékoztatta.
(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és időpontját) a rendelet
melléklete tartalmazza.
8.§ (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására a szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint – a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott
gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére – a szolgáltató által
rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.
(2) Az igénybe veendő gyűjtőedények típusai és a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd
hulladékok súlyának felső határa:
60 literes gyűjtőedény
80 literes gyűjtőedény
110 literes gyűjtőedény
120 literes gyűjtőedény
240 literes gyűjtőedény
770 literes gyűjtőedény
1100 literes gyűjtőedény
5 m3 gyűjtőedény

18 kg.
25 kg.
40 kg.
45 kg.
90 kg.
320 kg.
450 kg.
2000 kg.

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
9.§ (1) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési
szilárdhulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá
hasznosításáról vagy ártalmatlanításával gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlan
tulajdonos köteles:

a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni
annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó körérzetét ne
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne
károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja,
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított
szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.
c) az ingatlan bármilyen módú használati változását a szolgáltató felé haladéktalanul be kell
jelenteni
(2) Az ingatlan tulajdonosnak lehetősége van a szolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetésére az épület
tartós használatán kívüli időszakra. Tartós szünetelésnek minősül a 30 napot meghaladó távolét,
melynek során az ingatlant nem használják és emiatt szemét sem keletkezik.
Ezt az állapotot a tulajdonos a Polgármesteri Hivatal igazolásával írásban jelzi vagy „0” fogyasztást
bizonyító közüzemi számlát mutat be a díjfizetés alóli mentesítésre kérelmezett időszakra
vonatkozóan a szolgáltatónak.
(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlan tulajdonost az olyan beépítetlen
ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik, és ahol hulladék sem keletkezik.
10.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető
és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(2) A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépürítést ne akadályozza.
(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
11.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, rendeltetésszerű
használatáról és környezetének tisztántartásáról.
(2) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy
egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más
személyek életét, testi épségét, egészségét.
A szolgáltató jogai és kötelezettségei
12.§ (1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e
rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani illetve annak ártalmatlanításáról a
szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.
(2) Köteles gondoskodni szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas eszközök szolgáltatásáról.
(3) A szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének
megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére a rendelkezésére bocsátani,
a kérelem kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül. Az ingatlantulajdonos vagy
meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
(4) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.
(5) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződés
takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni.

(6) A gyűjtőedényben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás
neki felróható okból következett be. A szolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka és
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
Lomtalanítás
13.§ (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató évente 2 (kettő) alkalommal
– április első hetében és szeptember második hetében – a közszolgáltatás keretében – külön díj
felszámítása nélkül – gondoskodik.
(2) A szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék elszállítására köteles.
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen
és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és gyalogos forgalmat
ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és a
növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Közszolgáltatási díj
14.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő
ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie. Az egységnyi díjtételek díját
a rendelet melléklete tartalmazza.
(2) A közszolgáltatási díjat a képviselő-testület egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.
(3) A közszolgáltatási díjat a szolgáltató havonta számlázza ki.
(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére közvetlenül vagy az általa
megbízott díjbeszedő útján – a teljesített szolgáltatás alapján, számla ellenében – a számla
kézhezvételékor (a kézhezvételétől számított 15 napon belül) köteles megfizetni.
Adatvédelem, adatkezelés
15.§ (1) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Hgt. és a jelen
önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.
(2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben
és ideig kezelhető.
(3) A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok az
adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
(4) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlan tulajdonos
azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatban feladatok ellátására,
számlázására, postázására, közüzemi díj hátralék behajtására használhatja fel.
(5) A Szolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat
nyilvánosságra hozatalára.

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
16. § (1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az az
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot
(pl. PVC, veszélyes hulladék).

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére
tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély
esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe
vehető.
(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése
17. § (1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és
tilalmakat megszegi – amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg –
szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki:
2.§ (1); (3); (5); (6); (7); (8); 3.§; 4.§; 5.§ (1); 6.§; 9.§ (1); 11.§ (2) és a 16.§ vonatkozólag
megállapított rendelkezéseket megszegi.

Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a a közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2010. (VI.01.) rendelet hatályát veszti.
Fodor József Nyír-Flopp Gazdasági vezető elhagyta az üléstermet.
Kostenszkyné Lévai Erzsébet ÁMK igazgató és Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kultur ig. helyettes be ött az
ülésterembe.
4. Napirendi pont
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvízellátás
szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A rendelet-tervezet a vízdíj emelésről szól. A rendelet-tervezetet megkapták a testületi tagok. Kérem
a bizottságokat, tájékoztassák a testületet a bizottságok állásfoglalásáról.
Taskó Miklós képviselő:
Elfogadásra javasolja a rendeletet a pénzügyi bizottság.
Papp Csaba képviselő:
Elfogadásra javasolja a rendeletet az ügyrendi bizottság.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a
közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól
Bököny Község Képviselő-testülete az "Árak megállapításáról" szóló vízműből szolgáltatott ivóvízért,
illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról,
a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés szabályairól szóló a
többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §.-ában meghatározott feladatkörében eljárva a
következő rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed Bököny község közigazgatási területén a közüzemi ivóvízellátást, valamint
szennyvízelvezetést és tisztítást biztosító NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és
Csatornamű Részvénytársaságra, (a továbbiakban szolgáltató) és a szolgáltatást igénybevevő
fogyasztókra, fogyasztói közösségek megbízottaira.
2.§
(1) Az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízelvezetés-tisztítás rendelkezésre állásáért alapdíjat, a
szolgáltatott ivóvíz, az elvezetett szennyvíz mennyisége után változó díjat kell fizetni.
(2) Az alapdíjat a rendelkezésre állással arányosan, a beépített, illetve beépíthető vízmérő
méretétől függő összegben kell megállapítani.
Társasházakban az alapdíj megállapításánál lakásonként egy vízmérő, illetve vízvételi hely vehető
figyelembe.
(3) Az 1. számú mellékletben megállapított víz- és csatornadíjon felül rendelkezésre állási díjat is
fizetnie kell annak a nem lakossági fogyasztónak, amely műszaki-technikai szükségszerűségből,
hatósági előírás alapján, vagy egyéb okok miatt az általa ténylegesen igénybe vett vezetékes
ivóvízmennyiséget meghaladó mértékű kapacitást köt le. A rendelkezésre állási díjat a lekötött,
de fel nem használt vízmennyiség után kell megfizetni.
(4) A rendelkezésre állási kapacitás lekötéséről, és a díj megfizetésének módjáról a szolgáltató és a
fogyasztó egymással külön szerződést köt.
(5) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz-mennyiséget vízmérővel, vízmérő hiányában átalánnyal,
vagy műszaki számítással kell meghatározni.
(6) A díjfizetés áthárításának módja: a vízterhelési díjat a számlázott szennyvízelvezetési szolgáltatás
mennyiségévei arányosan kell áthárítani, a szolgáltatási területen fizetendő összes vízterhelési díj
alapján.
(7) A felszíni vizeket szennyező vízterhelő anyag kibocsátása után vízterhelési díjat kell fizetni. A
kibocsátók által közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyag után
fizetendő díjat a szolgáltató a szolgáltatás árán felül a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást
igénybe vevőkre. A díjfizetés áthárítás ára vonatkozó részletes szabályokat Kormányrendelet
állapítja meg.

3. §
(l) A közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés szabályait - a minőség, a szolgáltatás
folyamatossága, a teljesítés helye tekintetében - Kormányrendelet állapítja meg. A fogyasztók és
a szolgáltató közötti jogviszony egyéb kérdéseiben a szolgáltatási szerződések és a szolgáltató
üzletszabályzata az irányadó.
(2) A Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 1959. IV. törvény 685. §. c. pontja szerinti
gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás
mennyiségének növeléséhez, illetőleg minősége igényelt javításához.- lakás szövetkezet és
önkormányzat tulajdonában lévő lakó épületek elhelyezésére szolgálóingatlanok kivételével víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás mértéke az igényelt
szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos része. A vízi közműfejlesztési
hozzájárulás elkülönítetten kezelendő, és kizárólag a vízi közműfejlesztésére fordítható.
4. §
(1) Az előírásoktól eltérő vízi-közműhasználat megszüntetésére, a házi és csatlakozó hálózaton észlelt
hibák kijavítására - ha ezeknek a szolgáltató felhívására nem tesz eleget - a fogyasztót a jegyző
kötelezi.
(2) Szabálytalan közműhasználatnak minősül, ha a fogyasztó
a.) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül: továbbá ivóvizet vételez
a vízmérő megkerülésével, vagy kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával.
A mérés befolyásolását valószínűsíti, ha a vízmérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés
megakadályozása céljából felszerelt zár (plomba) sérült.
b.) az ivóvízközmű-hálózatba kapcsolt házi ivóvízhálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt
vezetékkel (hálózattal) összeköti,
c.) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkező
szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti:
d.) a házi vízellátó rendszerből, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási vízmérőn át
vételezett vízből keletkezett szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása nélkül a szennyvízelvezető
közműbe juttatja,
e.) csapadékvizet a szennyvízelvezető rendszerbe vezet,
f.) a szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos jogszabály által meg nem engedett minőségű
szennyvizet vezet be.
(3)Szabálytalan közműhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett ivóvíz,
illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz- és csatorna díját a szabálytalan
közműhasználat kezdetétől a szabálytalanság megszűntetéséig terjedő időszakra köteles megfizetni
a szolgáltató számlája ellenében. Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közműhasználat kezdetét
hitelt érdemlően nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a közmű kiépítése és a rácsatlakozási
lehetőség megnyíltnak időpontjától, de legfeljebb a Ptk. szerinti elévülési idő tartamára
visszamenően kell megállapítani. A szabálytalan közműhasználat időszakára eső ivóvíz-,
szennyvízmennyiséget a szolgáltató háromszoros díjtétellel számlázza. A mennyiséget a 3. §. (5)
bekezdés alapján kell megállapítani.
6. §.
(1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a

díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló
27/2009.(XI.27.) rendelet hatályát veszti.

5. Napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjának
módosításáról, emeléséről
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a képviselő-testület már tárgyalta, akkor az volt a gond, hogy az iskola
üzemeltetésében lévő konyha tekintetében kértünk egy árajánlatot. Ez megérkezett azonban csak órát
írt rá az élelmezésvezető. Úgy gondolom a határozat többi pontját el, kellene fogadni a lakások és
földek bérleti díjának következő évi változásához. A változás annyi lenne, hogy konyha maradna
50.000.- forint, ha majd megkapjuk a kimutatást kibővítenénk főre lebontva az árat.
A pénzügyi és az ügyrendi bizottság tárgyalta, kérem a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a testületet,
milyen állásponton voltak a bizottságok
Taskó Miklós képviselő:
A bizottság elfogadásra javasolta.
Papp Csaba képviselő:
A bizottság elfogadásra javasolta.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs senkinek kérdése, akkor kérem a testületet, szavazzon a határozattervezetről.
Dr.Horváth József alpolgármester:
Egyetértek a polgármester javaslatával.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2010. (XII.28.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások,
és egyéb helyiségek, és kiadható földterületek bérleti díját
az alábbiak szerint állapítja meg 2011. január 01-től, az
árak bruttó értéket tartalmaznak:
Szolgálati Lakások:
- összkomfortos lakás
- komfortos lakás
- félkomfortos lakás
- komfort nélküli
- Garázsdíj

110 ft/m2
85 ft/m2
65 ft/m2
50 ft/m2
1100 ft/hó/db

- Szolgálatai lakások szolgálati célra történő
bérbeadásakor a bérleti díj a megállapított díj 150%-a
Egyéb helyiségek:
- Barota Mihály ÁMK Étterme
rendezvény esetén
50.000.- ft/ alkalom
- Egészségház orvosi rendelők díjai
250 ft/hó/m2
- Egészségház váróterem és közös helyiségek bérleti díja
100 Ft/hó/m2
Kiadható földterületek:
107
116

Köztemető (4956 m2): 10 e Ft
Beép Ter., Kossuth u.(4958 m2):3eft182
Családi ház; Váci u. (1362 m2): 3 eft
438/1
Beép. Ter. Debr. u. 3 (1190 m2): 5 eft
438/2
Beép. Ter. Debr. u. 3 (425 m2): 5 e Ft
0154/103 Szántó , sz.víztelep (22662 m2): 40 e Ft
0162/1
Szántó, Kossuth u. v. (12940 m2): 35 e Ft
1010
Szántó, Danko u. v (16531 m2): 20 e Ft
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
6. Napirendi pont
A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező
célokról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, kérem a bizottság elnökét, tájékoztassa a
testületet, milyen állásponton volt a bizottság.
Papp Csaba képviselő:
A bizottság elfogadásra javasolta a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs senkinek kérdése, akkor kérem a testületet, szavazzon a határozat-tervezetről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2010. (XII.28.) önkormányzati határozata

A képviselő-testület

a köztisztviselők jogállásáról szóló – módosított
– 1992. évi XXIII. törvény alapján a melléklet
szerint
döntött
a
teljesítménykövetelmények
célokról.

2011.
évi
alapját képező

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert,
hogy
- a meghatározott teljesítménykövetelmények
alapján gondoskodjon a jegyzővel szembeni
teljesítménykövetelmények 2011. január 31-ig
történő kidolgozásáról, és a jegyző részére
írásos dokumentum formájában történő
átadásáról;
- a jegyző a teljesítménykövetelmények alapján
gondoskodjon ki a köztisztviselőkkel szembeni
teljesítménykövetelmények 2011. január 31-ig
történő kidolgozásáról, és ezek dokumentum
formájában való átadásáról.
- a jegyző teljesítményértékelését 2011.
december 20-ig végezze el, s arról a testületet
legkésőbb 2011. december 31-ig tájékoztassa;
- folyamatosan kísérje figyelemmel a jegyző
köztisztviselők
teljesítményértékelésével
kapcsolatos feladatellátását.
Határidő: 2010. január 31., illetve a határozatban
megjelölt határidők
Felelős: polgármester, jegyző
7. Napirendi pont.
Tájékoztató a jegyző munkakörű köztisztviselő teljesítményének értékeléséről
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A jegyző úr értékelése megtörtént, nincs változás a bérében. Együtt dolgoztunk már tíz éve, úgy
gondolom megbeszéltük a feladatokat, és együtt fogjuk vinni előre mind a polgármesteri hivatalt,
mind az önkormányzatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2010. (XII.28.) önkormányzati határozata

A képviselő-testület
a jegyző munkakörű köztisztviselő 2010. évi
teljesítményének értékeléséről szóló tájékoztatást
tudomásul vette.

8. Napirendi pont
Döntés a 2011. évi folyószámlahitel felvételéről
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az előterjesztést a határozatot mindenki megkapta, ha van valakinek kérdése akkor tegye fel. Kérem
a bizottság elnökét tájékoztasson minket a bizottság állásfoglalásáról.
Taskó Miklós képviselő:
Elfogadásra javasolja a pénzügyi bizottság.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
187/2010. (XII.28.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
a./ az esedékes kiadásai fedezésére folyószámlahitelt
vesz igénybe 10.000.000.- azaz Tízmillió forint
összegben 2010. december 28-től.
Visszafizetési határidő: 2011. december 28-a
b./ a felvett hitel biztosítékaként a helyi adót, valamint
az állami hozzájárulást engedményezi.
c./ kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés évében
a költségvetés összeállításakor a működési kiadást
követően, de minden egyéb fejlesztési kiadást
megelőzően a hitel törlesztésére és kamataira
előirányzatot biztosít és jóváhagy.
Felhatalmazza Gyalogné Lovas Irén polgármestert és
Gulyás
József
jegyzőt
a
folyószámlahitellel
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

9. Napirendi pont
Döntés a 2011. évi Iskolatej programban való részvételről
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az előterjesztést és a határozatot mindenki megkapta, ha van valakinek kérdése, akkor tegye fel. A
pénzügyi bizottság elképzelését az elnök elmondja.
Taskó Miklós képviselő:
Támogatjuk a napirendi pontot, kapjanak tejet a gyerekek.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
188/2010. (XII.28.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
2011. év január 1-jétől a közoktatási intézmény
nyári szünet hivatalos kezdő napjáig terjedő
időszakban, továbbá 2011. év szeptember 1.
napjától 2011. év december 31. napjáig támogatja
az iskolatej programba való csatlakozást az 1-8.
évfolyam tanulói részére heti 5 alkalommal.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
10. Napirendi pont
Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházás második fordulós pályázatáról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen az INNOINVEST Kft. képviselőit, Kiss László és Hibján
Zoltán Urakat. A Kft. nyújtja majd be a szennyvíztisztító és csatornázási pályázatunkat ez év
tavaszán. Addig még elég sok tennivalónk van, az egyik legfontosabb megszerezni a banki ígérvényt.
Megkérem az Urakat, tájékoztassák a testületet a pályázatról és a beruházásról
Kiss László Innoinvest Kft:.
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Más fél év van mögöttünk elkészült vízügyi létesülés.
Megköszönöm polgármester asszonynak az eddigi közreműködését. Pályázathoz műszaki beruházás
szükséges, amely már megvan, egyedül a vízjogi engedély nincs meg, ez a következő hónapban
meglesz. Geszteréd nem jól indult a kapcsolat, polgármester asszony elmondta, így a szomszéd
településsel meg kell szüntetni az érintettséget a szennyvízberuházás kapcsán. Más nyomvonalat kell
keresni a hálózatnak, ez a település Váczi M. utcája lesz, igaz ezzel megnövekszik közel 20-25 millió
forinttal a beruházás, de nem kell semmilyen jogi procedúra a beruházás beindításához. Ezzel a
lépéssel kizárjuk a szomszéd települést, úgy gondolom, hogy nem Bököny lesz ennek a változtatásnak
a vesztese. A pályázat beadásának határideje 2011. áprilisa, szerintem márciusban be fogjuk tudni

nyújtani. A legfontosabb amit a polgármester asszony is elmondott az, hogy a banktól megszerezzük
az ígérvényt a beruházás megindításához, viszont ehhez szükséges újra megvizsgálni az LTP
szerződéseket, illetve a fizetési hajlandóságot. A pályázat lehetőséget biztosít arra az esetre, ha vannak
olyan település részek melyek nem, vagy csak nagyon kis számba hajlandóak fizetni a meghatározott
közel havi 1900 forintot, a testületnek ezeket, a részeket ki kell zárnia a pályázatból. Biztos felmerül
sok emberben a kérdés, hogy miért? Azért, mert ezen lakások helyett az önkormányzatnak kézfizető
kezességet kell vállalnia, szerintem ezt egyik önkormányzat sem engedheti meg magának, így a
bökönyi sem. A beruházás közel 3 milliárd forintba fog kerülni Újfehértó Várossal karöltve, ez a
településre kiszámítva olyan 1,4 milliárd forint. A saját erő melyet az önkormányzatnak vállalnia kell,
és erre kell majd a Szabolcs Takarékszövetkezet hitel ígérvénye az közel 190 millió forint.
A legfontosabb a lakosság fejében tisztázni a beruházás fontosságát, ezt minél hamarabb rendezni
kell, ezt követően lehet beszélni a hitel szerződés aláírásáról. A befizetési ráta nagyon gyenge, a 63 %os mutatójával.
Dr.Horváth József alpolgármester:
Annak idején Újfehértón tárgyaltunk, hogy a lakosság felé összegezzük a beruházás állását. A gond
az, hogy igazán a pályázatban semmi látványosság még eddig nem történt, nincsenek kellően
tájékoztatva az emberek, sokan úgy vannak vele én nem fizetem mert úgy sem lesz belőle semmi.
Kiss László Innoinvest Kft:.
Tartani kellene egy lakossági Fórumot, és akkor lehetne személyesen beszélni az emberekkel. Jó
társulatot működtessünk el kell odáig jutni, hogy a futam idő végén maradvánnyal szálljunk ki. A nem
fizetőket pedig kizárjuk a beruházásból, úgy gondolom 2 heten belül egy lakossági fórumot, kell
tartani ahol mi is részt veszünk.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Erre szükség lenne, szerintem a jövő hét pénteken meg is lehetne tartani 17 órától.
Kiss László Innoinvest Kft:.
A beruházáshoz 190 millió forintra lenne szükség a társulásnak. Ha a hitel igényt fogják kérni le kell
ülni a testületnek és határozatot kell hozni, kit vagy milyen területeket zárjunk ki a településen. Egy
társulat működtetése nem kis feladat, kell egy megbízható ember vagy cég aki napra készen
tájékoztatja mind a testületet, mind a bankot és nemcsak a beruházás ideje alatt kell ezt megoldani
hanem utána is.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nem kis feladat lesz, úgy gondolom, meg kell oldani ezt is, megkérdezném, hogy a beruházás mikor
indulna be, melyik évben?
Kiss László Innoinvest Kft:.
Ha a pályázat a helyén lesz, 2012 tavaszán meg lesz az első kapavágás a településen.
Olesnyovics József:
Félnek és sokallják az összeget az emberek, nincs megfelelő tájékoztatás. Nagyon jó ötlet és
támogatom a falú lakosságának tájékoztatását egy gyűlés keretében.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást Akkor jövő hét péntekre kiküldjük a tájékoztatót, kérem a Kiss László

úrékat, hogy tájékoztassák a lakosságot a falú fórumon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
189/2010. (XII.28.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
elfogadta az INNOINVEST Kft. tájékoztatóját
az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházás
második
fordulós
pályázatáról,
továbbá
elfogadta, hogy a második fordulós pályázat
szennyvíztisztító csatorna nyomvonala Bököny
Váczi M. utca vonalán menjen.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
tervezőknél módosíttassa a szennyvíztisztító
csatorna nyomvonalát, és írja alá az ehhez
szükséges okmányokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
11. Napirendi pont.
Döntés a NYÍR-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 2011. évi könyvvizsgálatáról szóló megbízási
szerződésről
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az előterjesztést a határozatot mindenki megkapta, ha van valakinek kérdése akkor tegye fel. Kérem
a bizottság elnökeit tájékoztassák testületet a bizottságok állásfoglalásairól.
Taskó Miklós képviselő:
Elfogadásra javasolja a pénzügyi bizottság, olyan formán, hogy ugyan úgy lássa el a feladatát a
könyvvizsgáló mint eddig, vagyis ne kössünk szerződést velük
Papp Csaba képviselő:
A bizottság elfogadásra javasolta a napirendi pontot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2010. (XII.28.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület

megbízza a NYÍR-AUDIT Kft-t
Bököny
Község Önkormányzat 2010. évi 2010.
december 31-i fordulónappal, 2010. július 01től 2011. június 30-ig a törvényben
meghatározott egyszerűsített éves költségvetési
beszámolójának könyvvizsgálatára és arról
könyvvizsgálói vélemény kibocsátására
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
12. Napirendi pont
Barota Mihály Általános Művelődési Központ Pedagógiai programjának felülvizsgálata,
módosítása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az előterjesztést és a szakértői véleményt mindenki megkapta, ha van valakinek kérdése, akkor tegye
fel. Ha nincs, akkor szavazzunk. Előtte hallgassuk meg az oktatási bizottság elnökét, tájékoztassa a
testületet az állásfoglalásukról.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
A bizottság elfogadásra javasolta a napirendi pontot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
191/2010. (XII.28.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
elfogadta a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ
Pedagógiai
programjának
felülvizsgálatát,
módosítását
a
szakértői
vizsgálatban írt feltételeket betartása mellett.
Határidő: folyamatos
Felelős: Barota Mihály ÁMK Int. Vez.
13. Napirendi pont
Barota Mihály Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta, ha van valakinek kérdése, akkor tegye fel. Ha nincs, akkor

szavazzunk. Hallgassuk meg az oktatási bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet az
állásfoglalásukról.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
A bizottság elfogadásra javasolta a napirendi pontot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
192/2010. (XII.28.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
elfogadta a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ Alapító Okiratának módosítását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Barota Mihály ÁMK Int. Vez.
14. napirendi pont
Barota Mihály Általános Művelődési Központ engedélyezett létszámának megtárgyalása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A 2010. évi költségvetési rendeletben a képviselő-testület leszabályozta a Barota Mihály Általános
Művelődési Központ pedagógus engedélyezett létszámát, ez a létszám 57 fő volt. A mostani létszám,
1 fővel több mint az engedélyezett létszám, kérdezem az intézményvezető asszonytól, hogyan kívánja
rendezni ezt az állapotot. Hozzáteszem igazán ezt a megbízott vezetőnek kellett, volna rendbe raknia.
Kérdezem az oktatási és pénzügyi bizottság elnökeit, a napirendi ponttal kapcsolatban.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
A bizottság elfogadásra javasolta a napirendi pontot, és 57 főben állapította meg a létszámot.
Taskó Miklós képviselő:
A bizottság elfogadásra javasolta a napirendi pontot, és 57 főben állapította meg a létszámot
ugyanúgy, mint az oktatási bizottság.
Kostenszkyné Lévai Erzsébet ÁMK igazgató:
Úgy gondolom, hogy meg kell nézni ki nyugdíjas a pedagógusaink közül, azzal kell először
megbeszélni. Kérném, fogadja el a testület, hogy az engedélyezett létszám visszaállítását 2011. év
február 15-től állítanám helyre. Ez humánus okokból fontos, hogy a pedagógusnak ha osztálya van
tudja elballagtatni.
Dr.Horváth József alpolgármester:
Úgy gondolom el lehet fogadni az intézményvezető kérését. Az követően viszont köteles
visszaállítani a költségvetésben engedélyezett létszámot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
193/2010. (XII.28.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
döntött arról, hogy a Barota Mihály Általános
Művelődési Központ engedélyezett létszámát 57
főben állapítja meg a 2010. évi költségvetési
rendeletben meghatározottak szerint.
Kötelezi a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ Intézményvezetőjét, hogy 2011. február
15. naptól állítsa vissza a 2010. évi költségvetési
rendeletben
meghatározott
engedélyezett
pedagógus létszámot.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Barota Mihály ÁMK Int. Vez.
15. napirendi pont
A 2011. évi kiemelt Kulturális Programok meghatározása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszöntöm az Általános Művelődési Központ Kulturális intézményvezetőjét. Kérem Bobiknét,
ismertesse a 2011. évi programokat. Az oktatási bizottság ugyancsak tárgyalta ezt a pontot.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
A bizottság elfogadásra javasolta a napirendi pontot.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kultur ig.helyettes:
Köszöntök mindenkit, a falu nappal kapcsolatban azt szeretné mondani, hogy 2011. június 25. napján
ez az utolsó szombat lenne ebben a hónapban. Az adventi gyertyagyújtás jól sikerült azért tettem
bele, az utolsó vasárnapon koncert volt, ami ugyancsak jól sikerült, húsvét előtt is lehetne egy
koncert.
Papp Csaba képviselő:
Mennyiért lépnek fel a koncertet adók?
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kultur ig.helyettes:
Szerintem nem túl sok, 15.000 forint.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kultur ig.helyettes:
Akácvirágzás, Zsindelyes fesztivál, Kukorica fesztivál ezekre mindegyikre el kell mennünk,
egyesületként be kell szervezni a nyugdíjas klubbot.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Mikor kell elfogadni?

Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kultur ig.helyettes:
Most, mert be kell küldeni a kistérséghez.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kultur ig.helyettes:
Az adventi gyertya gyújtás legyen este 5 óra és a húsvéti koncert is este 5 óra. Ez lenne az
előterjesztésem, amit a kulturális kínálóban beírtam.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
194/2010. (XII.28.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
elfogadta a
Programokat

2011.

évi

kiemelt

Kulturális

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kultur ig.helyettes elhagyta az üléstermet.
16. Napirendi pont
Egyebek
- Döntés a DSE támogatási szerződésének elfogadásáról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Javasolom, hogy fogadjuk el a kérelmüket, és a 2011. évre egy teljes körű költségvetést készítsünk az
egyesületre.
Taskó Miklós képviselő:
Elfogadásra javasolom én is, hiszen országos színvonalon működnek.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
195/2010. (XII.28.) önkormányzati határozata
A képviselő-testület
döntött, arról, hogy a DSE által benyújtott
támogatási
szerződésben
meghatározott
100.000.- forint összeggel támogatja az
egyesületet, mely támogatást a 2010. évi
költségvetéséből biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
Dalanics Zsolt és Urbin Lajos bejött az ülésterembe.
- Dalanics Zsolt és Urbin Lajos szóbeli kérelme a Képviselő-tetülethez
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Két bökönyi lakos jelezte, hogy kíván a testületi ülés végén felszólalni. Kérem, mondják el milyen
problémával fordultak a testülethez.
Urbin Lajos:
Rendkívüli baj van a belvízzel, segítséget szeretnék kérni, ha a jövő héten olvadás lesz, kell homok és
sok zsák is. Meg kell akadályozni, hogy elvigye a víz a kinti WC-t.
Dalanics Zsolt:
Nekem is ez lenne a kérésem, fel kellene emelni az udvart, ehhez kérünk segítséget.
Marozsán Mihály képviselő:
Minden évben ezt csináljuk, végleges megoldás az lenne, ha fel töltenénk homokkal és hátul ásni kell
egy nagy árkot lenne is hely.
Piskolczi Géza képviselő:
A Honvéd utcára kellene kiengedni a talajvizet, súlyos gondokat fog okozni a belvíz.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Meg fogjuk oldani, beszéltem a geszterédi polgármesterrel homokot tudnak adni, a
katasztrófavédelemtől pedig zsákokat fogunk kérni. Köszönöm a lakosoknak, hogy tájékoztatta a
testületet, megígérem meg fogjuk oldani a felmerült gondot.
Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.
Kmft.
Gyalogné Lovas Irén
polgármester

Gulyás József
jegyző
Papp Csaba
Jegyzőkönyv-hitelesítő
Marozsán Mihály
Jegyzőkönyv-hitelesítő

