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TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
2) A költségvetésről szóló 3/2009. (II.13.) sz. rendelet módosítása
3) ÁMK Kulturális Tagintézmény 2009. évi beszámolója
4) ÁMK Kulturális Tagintézmény 2010. évi továbbképzési terv és beiskolázási terv
5) A Bököny Kft. 2010. évi támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés alapján
6) Hulladékgazdálkodás 2010. évi szolgáltatási díjának megtárgyalása, rendelet alkotása
7) A Bököny Vagyonvédelmi Őrség (Polgárőrség) 2010. évi támogatásának
megtárgyalása támogatási szerződés alapján
8) A Bököny Község Tűzoltó Egyesület 2010. évi támogatásának megtárgyalása
támogatási szerződés alapján
9) A Bököny Sport Egyesület 2010. évi támogatásának megtárgyalása támogatási
szerződés alapján
10) Bököny Község Viziközmű Társulat 2010. évi támogatásának megtárgyalása
támogatási szerződés alapján
11) Bököny DSE 2010. évi támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés alapján
12) Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás alapító okiratának módosítása
13) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotása
14) Egyebek
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Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat, és a
megjelenteket. A mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv
hitelesítőknek Dr. Papp László és Dr. Horváth József képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
2) A költségvetésről szóló 3/2009. (II.13.) sz. rendelet módosítása
3) ÁMK Kulturális Tagintézmény 2009. évi beszámolója
4) ÁMK Kulturális Tagintézmény 2010. évi továbbképzési terv és beiskolázási terv
5) A Bököny Kft. 2010. évi támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés alapján
6) Hulladékgazdálkodás 2010. évi szolgáltatási díjának megtárgyalása, rendelet alkotása
7) A Bököny Vagyonvédelmi Őrség (Polgárőrség) 2010. évi támogatásának megtárgyalása
támogatási szerződés alapján
8) A Bököny Község Tűzoltó Egyesület 2010. évi támogatásának megtárgyalása támogatási
szerződés alapján

9) A Bököny Sport Egyesület 2010. évi támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés
alapján
10) Bököny Község Viziközmű Társulat 2010. évi támogatásának megtárgyalása támogatási
szerződés alapján
11) Bököny DSE 2010. évi támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés alapján
12) Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás alapító okiratának módosítása
13) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotása
14) Egyebek
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2010. (II. 09.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról
2) A költségvetésről szóló 3/2009. (II.13.) sz. rendelet
módosítása
3) ÁMK Kulturális Tagintézmény 2009. évi beszámolója
4) ÁMK Kulturális Tagintézmény 2010. évi továbbképzési
terv és beiskolázási terv
5) A Bököny Kft. 2010. évi támogatásának megtárgyalása
támogatási szerződés alapján
6) Hulladékgazdálkodás 2010. évi szolgáltatási díjának
megtárgyalása, rendelet alkotása
7) A Bököny Vagyonvédelmi Őrség (Polgárőrség) 2010. évi
támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés alapján
8) A Bököny Község Tűzoltó Egyesület 2010. évi
támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés alapján

9) A Bököny Sport Egyesület 2010. évi támogatásának
megtárgyalása támogatási szerződés alapján
10) Bököny Község Viziközmű Társulat 2010. évi
támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés alapján
11) Bököny DSE 2010. évi támogatásának megtárgyalása
támogatási szerződés alapján
12) Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás
alapító okiratának módosítása
13) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének
megalkotása
14) Egyebek
Napirendi pontok tárgyalása:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Piskolczi Géza polgármester:
Nem küldtem ki írásbeli előterjesztést, mert a januári képviselő-testületi ülésen beszámoltam
részletesen. Néhány dolgot azért szeretnék elmondani. Az Ifi tanyát feltörték, és az értékeket
elvitték. A legnagyobb probléma, hogy az épületet áramtalanították és a rendszer elfagyott.
Nagyon sokan panaszkodtak az Ifi tanyára, hogy akik odajártak randalíroztak. Egyik reggel
áthívtak, és 17 lécdarabot szedtek le a kerítésről.
A faeladás jó ütemben halad. Még kb. 300-400 mázsa fa vár eladásra. Még 19-én osztunk, és
ami megmarad azt behozzuk, az önkormányzatnál fogjuk felhasználni.
A Viziközmű Társulat megszüntetését, újjáalakítását a holnapi nappal újrakezdjük. Papp
László képviselő úr a Cégbíróságon nem tudta keresztül vinni a dolgot, így sajnos egy kicsit
el vagyunk maradva. A pályázat benyújtási határideje május, és akkora kész kell hogy legyen
az új társulás. Dr. Fekete Zoltán ügyvéd úr veszi át az ügyet. Ma volt Újfehértón a
költségvetés elfogadása. Ők is segítenek, hogy a társulás minél hamarabb megalakuljon
Bökönyben.
Dr. Papp László képviselő:
Az a fontos, hogy legyen egy működő társulás. Annyit elmondanék, hogy Zupcsán Lászlóval
beszéltem, és azt mondta, hogy nem baj, ha nem lesz kész a társulás. Nagyon nehéz ez az ügy.
A módosítás lényege, hogy Geszteréd kilép és Bököny marad. A Cégbíróságon történt a
fennakadás. Azt kérték, hogy igazoljam, hogy a kilépő tagokkal megtörtént az elszámolás. De
ez lehetetlenség. Úgy tudtuk, hogy egy meglévő Viziközmű Társulattal be lehet adni a
pályázatot, és létezik társulás. De polgármester úr tájékoztatott róla, hogy nem. Új társulatot
kellene alakítani, a régit pedig végelszámolni.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2010. (II. 09.) számú
határozata
A Képviselő-testület
elfogadta a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű
határozatokról.
2) A költségvetésről szóló 3/2009. (II.13.) sz. rendelet módosítása
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. A különböző pályázatokon nyert
pénzekkel kellene módosítani a költségvetést. Ez szükséges a 2010. évi költségvetés
elfogadása előtt. Csak a bevételi oldal fog változni.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2010. (II. 09.) számú
rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 13.) 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 3/2009.(II.13.) 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 2009. évi költségvetését
626.058 E Ft bevétellel
628.707 E Ft kiadással
2.649 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
- Működési célra átvett pe, tám. értékű bev.
- Önkorm. sajátos működési bevétele
- Költségvetési támogatások
- Előző évi pénzmaradvány
- Forráshiány (folyószámla hitel)

577.546 eFt.

Fejhalmozási bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése
- Önk. sajátos felhalm. bev. (komm.adó)
- Felhalm. c. támogatások
- Felhalm. c. pe átvétel, tám. ért. bev.
- Egyéb felhalmozási bevétel
- Felhalmozási pénzmaradvány

51.161 eFt.

Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Személyi juttatások
- Munkaadót terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Társadalom- és szociálpol. juttatások
- Műk. célú pénzeszközátad, tám. ért. kiad
- Tartalékok

577.546 eFt.

16.344 eFt.
32.355 eFt.
133.186 eFt.
389.808 eFt.
3.204 eFt.
2.649 eFt.

700 eFt.
5.110 eFt.
25.876 eFt.
12.168 eFt.
97 eFt.
7.210 eFt.

Fejhalmozási kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Felújítások
- Beruházások
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás, tám. ért. kiad
- Felhalmozási célú hitel törlesztés

233.685 eFt.
69.915 eFt.
146.809 eFt.
115.657 eFt.
9.530 eFt.
850 eFt.
51.161 eFt.
13.669 eFt.
24.154 eFt.
1.500 eFt.
11.838 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) ÁMK Kulturális Tagintézmény 2010. évi beszámolója
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Oktatási Bizottság tárgyalta a 2010. évi beszámolót. Bobikné Sándor Erzsébet tájékoztatta
a bizottságot, hogy két pályázati lehetőség van, amelyet mi támogatunk. Elfogadásra javasolja
a bizottság a napirendi pontot.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Egy dolgot szeretnék elmondani. Pisák Györgyné és jómagam a felújítás miatt rengeteg
túlórát halmoztunk fel. Reggel 7-kor már nyitnunk kellett, este 6-7-kor zártuk az intézményt.
A munkaköri leírásunkban nincs túlóra elszámolási lehetőség, csak lecsúsztathatjuk. Tudom,
hogy ez munkáltatói hatáskör, de egy olyan beruházás miatt történt ez a túlóra, amelyről a
testület döntött. Ezért szerettem volna tájékoztatni a testületet.
A költésvetés kapcsán szeretnék elmondani néhány dolgot. A helyi hírmondóval kapcsolatban
állásfoglalást hozott a Pénzügyi Bizottság, hogy ne jelenjen meg nyomtatott formában. A
Hírmondó országosan nyilvántartott lap, amely évente négy alkalommal jelenik meg
nyomtatott formában. Amennyiben ennek a formának a változását akarjuk végrehajtani, akkor
ki kell kérni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal lapnyilvántartási osztályának az
állásfoglalását. Nem tudtam elérni őket, de felveszem velük a kapcsolatot. Ha online
formában jelenítjük meg, akkor annak is megvannak a követelményei. Olyan híreket is
hallottam, hogy a honlapon a hírek formájában tesszük fel az újságot. Többféle változatot
hallottam.
Kovács Tibor alpolgármester:
Az Ifi tanya betörésével kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy amennyiben az Ifi tanyát
bezárjuk, milyen szankció fenyeget bennünket?
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Jelentenünk kell a mobilitás felé Budapestre, hogy nem tudjuk az üzemeltetést tovább
folytatni. Az eddigi támogatást kamatostul vissza kell fizetni. 5 évre vállaltuk az üzemeltetést,
2012-ig. Beszéltünk erről már a bizottsági ülésen is. Ideiglenesen behozzuk a Művelődési Ház
földszintjére az Ifi tanyát. Este 7-ig lenne a nyilvántartás, de nem tudjuk mi megoldani a
nyitvatartást. Közmunkaprogramban alkalmazott emberre viszont nem merem rábízni az
intézményt, túl nagy felelősség. Fűtési időszakban a Művelődési Ház földszintjén működne az
Ifi tanya azokkal az eszközökkel, amelyek megmaradtak. A Teleház nyitvatartását
meghosszabítjuk 5 órára, és ott tudnak internetezni. Fűtési szezont követően pedig továbbra is
működne a mostani helyén. Az emagyarországpontot is az Ifi tanyán üzemeltettük, így azt is
jeleznem kell, hogy jelenleg a Művelődési Házban üzemeltetjük. Erre is engedélyt kell
kérnem.
Dr. Papp László képviselő:
Muszáj átvinnünk a Művelődési Házba az Ifi tanyát? Rendkívüli eseményre kellene
hivatkozni, hogy nem tudjuk üzemeltetni, míg a fűtési rendszert nem tudjuk megjavítani.
Gyalog Imre képviselő:
Gazdasági válságra nem lehet hivatkozni az Ifi tanya kapcsán? Ráfizetéses lett az Ifi tanya.
Papp Csaba képviselő:
Riasztót kellene bekötni. A Polgármesteri Hivatalban sincs bekötve riasztó.

Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Míg Csontos Anita volt alkalmazva, addig semmi baj nem volt. Az volt a probléma, hogy nem
volt meg a státusz, amelyre szükség lett volna.
Nagy Sándor Kft. ügyvezető:
A kazánban is keletkezett kár, így valószínű, hogy ki lehet dobni. 300 e Ft-ba került.
Nagyteljesítményű kazánt vettünk.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2010. (II. 09.) számú
határozata
A Képviselő-testület
elfogadta az ÁMK Kulturális Tagintézmény 2009. évi
beszámolóját.
4) ÁMK Kulturális Tagintézmény 2010. évi továbbképzési terv és beiskolázási terv
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Oktatási Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja. 2 személy
részére van lehetőség központi támogatásból továbbképzésre.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2010. (II. 09.) számú
határozata
A Képviselő-testület
elfogadta az ÁMK Kulturális Tagintézmény 2010. évi
továbbképzési tervét és beiskolázási tervét.
Dr. Komoróczy Péter képviselő és Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely. elhagyta az
üléstermet.

5) A Bököny Kft. 2010. évi támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés alapján
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a támogatási kérelmet. A Kft. a támogatást a
díszkőgyártás működésére kérné. A bizottság javaslata, hogy az anyagköltség maradjon, de a
bérköltséget és járulékait kivennénk.
Papp Csaba képviselő:
Mit tartalmaz az anyagköltség?
Nagy Sándor Kft. ügyvezető:
Sóder, cement, formaleválasztó, szinezék. Elég drágák ezek az anyagok. Megállapodás még
nincs az önkormányzattal, nem tudom mi lesz a menete. Kicsi a gép, hogy nagy mennyiséget
tudjunk gyártani. 200 db forma lett megvásárolva, de egyszerre 20 db formát bír el a
rázóasztal. A pakolással is elmegy az idő. Kb. 10 percenként lehet cserélni a formákat. Ki
lehet számolni, hogy mennyit lehet legyártani egy nap. Ha nem ad támogatást az
önkormányzat, akkor a gyártást nem tudjuk elkezdeni. Azt se bánom, ha csak az
önkormányzatnak gyártunk.
A 10 %-os díjtétel emelést a piac üzemeltetés zárolása miatt hoztam be. Máskülönben nem
tudunk kijönni. Meg kellene tárgyalni az emelést a Képviselő-testületnek.
Dr. Papp László képviselő:
Nem tudom van-e értelme zárolni ebben az esetben.
Piskolczi Géza polgármester:
Döntsön a Képviselő-testület, hogy ezeket a díjtételeket megemeljük vagy pedig nem zároljuk
a piac üzemeltetés összegét.
Dr. Horváth József képviselő:
Most a támogatási kérelemről kellene dönteni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Saját létszámmal és közmunkásokkal kell megoldani a díszkőgyártást.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2010. (II. 09.) számú
határozata
A Képviselő-testület
elfogadta a Bököny Nonprofit Kft. 2010. évi támogatási
kérelmét. A támogatási összegből 1,5 millió Ft-ot zárol a
költségvetésben.
6) Hulladékgazdálkodás 2010. évi szolgáltatási díjának megtárgyalása, rendelet alkotása
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Már a képviselő-testület megtárgyalta

a hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjtételeket, és kevesebb emelést fogadtunk el, mint
amennyit a Nyír-flop Kft. kért tőlünk. A szakolyi hulladéklerakó bezárásával a debreceni
lerakóba szállítják a szemetet, amellyel a költségek megemelkedtek. Nettó1,6 millió Ft plusz
költséget jelent ez számukra. Akkor térülne meg ez a költség, ha elfogadjuk a kért emelést.
Ellenkező esetben a különbözetet az önkormányzatnak kell kifizetni. A bizottság javaslata az
lenne, hogy tételes kimutatást készítsenek, hogy mi mennyibe kerül. Ezt a plusz költséget
részletezze, mivel nem tudjuk, hogy ebben az összegben benne van-e az általa be nem hajtott
szemétdíjak összege. És mindent megtettek-e annak érdekében, hogy ezt az összeget behajtsa.
Piskolczi Géza polgármester:
Tavasszal létrejött szerződés szerint, ha marad a szakolyi lerakó, akkor a díjtételek
módosulnak. De ez nem történt meg. Túlfizetésünk keletkezett.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2010. (II. 09.) számú
határozata
A Képviselő-testület
megbízza a polgármestert, hogy a Nyír-Flop Kft-vel felvegye
a kapcsolatot, és részletes költségkimutatást kérjen tőlük.
Kéri a polgármestertől, hogy a következő-testületi ülésen
adjon tájékoztatót a napirendi ponttal kapcsolatban.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
7) A Bököny Vagyonvédelmi Őrség (Polgárőrség)
megtárgyalása támogatási szerződés alapján

2010.

évi

támogatásának

Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. 550 e Ft támogatási kérelme van a
Polgárőrségnek, melyből 250 e Ft-ot zárolni javasolnánk.
Dr. Papp László képviselő:
Van ilyen szakfeladatunk?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Nincs, az ÖTE-vel közösen van.
Piskolczi Géza polgármester:
Azt kérném a testülettől, hogy egy kicsit beszéljük át ezt a zárolást. A polgárőr kocsit
hajnalban és késő este az akácos őrzésére irányítottam, mivel a mezőőrt kifigyelik a
fatolvajok és úgy lopják a fát. Nem tudja megfogni a tolvajokat. Az elmúlt napokban sok
lopás történt. Véleményem szerint 200 e Ft-ot zároljunk.

Dr. Papp László képviselő:
Nem könnyebb lenne, ha a mezőőr a faluban figyelné, hogy ne lopják a fát.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A Polgárőr szervezettől kaptak 200 e Ft-ot, amelyet üzemanyagra kell elkölteni meghatározott
időn belül. Ez a költség fedezi a többlet költséget, véleményem szerint az önkormányzati
támogatásra a későbbi időszakban lesz szükség. Tavasszal már nem kell úgy őrizni az erdőt.
A téli üzemeltetésre plusz 15 % üzemanyagot el lehet számolni, a földúton való közlekedésnél
még plusz 15 %-ot. A normát 30 %-kal meg lehet emelni.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2010. (II. 09.) számú
határozata
A Képviselő-testület
elfogadta a Bököny Vagyonvédelmi Őrség 2010. évi
támogatási kérelmét. A támogatási összegből 250 e Ft-ot
zárol a költségvetésben.
8) A Bököny Község Tűzoltó Egyesület 2010. évi támogatásának megtárgyalása
támogatási szerződés alapján
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja.
Piskolczi Géza polgármester:
Jelenleg az önkormányzatnak nincs saját tűzoltó autója, bérelt kocsija van. Újfehértó adott át
egy autót üzemeltetésre. Volna egy vevő a tűzoltó kocsira, de csak akkor ha váltót tud venni
hozzá.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2010. (II. 09.) számú
határozata
A Képviselő-testület
elfogadta a Bököny Község Tűzoltó Egyesület 2010. évi
támogatási kérelmét.

9) A Bököny Sport Egyesület 2010. évi támogatásának megtárgyalása támogatási
szerződés alapján
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja.
Dr. Papp László képviselő:
Az egyesületek elnöki tisztségével lenne problémám, mivel ha testületi tag az egyesület
elnöke, akkor nem adhatsz nekik támogatást. Ez a szabály.
Piskolczi Géza polgármester:
114 önkéntes tűzoltó egyesület van a megyében, és mindegyiknek a polgármester az elnöke.
Taskó Miklós képviselő:
Ha ez probléma, akkor én lemondok.
Piskolczi Géza polgármester:
Utánanézünk ennek a dolognak. Az ilyen társadalmi megbizatásokat nem vállalják az
emberek.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2010. (II. 09.) számú
határozata
A Képviselő-testület
elfogadta a Bököny Sport Egyesület 2010. évi támogatási
kérelmét.
10) Bököny Község Viziközmű Társulat 2010. évi támogatásának megtárgyalása
támogatási szerződés alapján
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2010. (II. 09.) számú
határozata
A Képviselő-testület
elfogadta a Bököny Község Viziközmű Társulat 2010. évi
támogatási kérelmét.
11) Bököny DSE 2010. évi támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés alapján
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és 200 e Ft-ot zárolni javasolnánk.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2010. (II. 09.) számú
határozata
A Képviselő-testület
elfogadta a Bököny DSE 2010. évi támogatási kérelmét. A
támogatási összegből 200 e Ft-ot zárol a költségvetésben.

12) Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás alapító okiratának módosítása

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2010. (II. 09.) számú
határozata

az Újfehértó - Bököny Víziközmű Beruházási Társulás alapító okiratának módosításáról
A Képviselő-testület
1./ az Újfehértó - Bököny Víziközmű Beruházási
Társulás 95/2009. (V.22.) számú határozattal
jóváhagyott többször módosított alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
1.1./ Az alapító okirat 11./ pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
11./ Típus szerinti besorolás:
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló CV. törvény szerint:
A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató
költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézet
2./ felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy az alapító
okiratot jelen módosítással foglalja egységes szerkezetbe
és a jogszabályban meghatározott határidőben továbbítsa
a MÁK részére, a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés végett.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
13) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elég részletesen megtárgyalta a 2010. évi költségvetést.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
42 millió Ft-ról indulunk, amelyből 11 millió Ft-ot zároltunk, 7 millió Ft-ot töröltünk.
Dr. Horváth József képviselő:
Azért történtek a zárolások, törlések, hogy az Önhikire pályázni tudjunk, illetve, hogy a hiányt
csökkentsük. Sajnos nagyon takarékos gazdálkodást kell folytatnunk. Nagyon sok helyen
drasztikusan csökkentették az állami támogatásokat.

Fekete Beáta gazdasági előadó:
Az iskoláé csökkent a legnagyobb mértékben.
Dr. Papp László képviselő:
Véleményem szerint tárgyaljuk meg a piac üzemeltetés zárolását.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
A Kft-nél 800 e Ft + áfa lett zárolva.
Piskolczi Géza polgármester:
Dönteni kellene, hogy feloldjuk a zárolást vagy pedig tárgyaljuk a díjtételek emelését.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
A 10 %-os díjemelés többe kerülne, mint a piac üzemeltetés.
Dr. Papp László képviselő:
Mennyi volt az elmúlt évben a lakossági szennyvízszállítás?
Nagy Sándor Kft. ügyvezető:
A 2009-es évben 7016 m3 szennyvizet szállítottunk el, melyből 1300 m3 a lakossági, 800 m3
a geszterédi, a többi pedig a közületi. Nincs haszon a szennyvízszállításon. Akkor lenne, ha
emelnénk a díjakat a lakosság részére, de ebben az esetben még ennyi se lenne a szállítás.
Piskolczi Géza polgármester:
Javasolnám, hogy a 800 e Ft zárolását szüntessük meg, és tárgyaljuk meg a díjtételek
emelését. A szakipari munka az nem sok, maradjon. Ha a szennyvízszállítást megemeljük,
akkor az a közületeket érintené a legjobban. Az intézményeknél maradjon az 1000 Ft/m3-es
díj, a lakosság részére emeljünk 10 %-kal.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Én nem javaslom a 10 %-os emelést, mivel így is kevesen veszik igénybe a szolgáltatást.
Piskolczi Géza polgármester:
A szántás legyen 2,5 Ft/m2, a tárcsázás pedig 2 Ft/m2.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2010. (II. 09.) számú
határozata
A Képviselő-testület
elfogadta a Bököny Nonprofit Kft. szolgáltatási díjtételének
emelését az alábbiak szerint, kivéve az Önkormányzat és
intézményeinél: - szennyvízszállítás nettó 880 Ft/m3, szántás
nettó 2,5 Ft/m2, tárcsázás nettó 2 Ft/m2.

Piskolczi Géza polgármester:
Most pedig tárgyaljuk az ÁMK költségvetését.
Dr. Horváth József képviselő:
Az óvodában csak17 gyerek fizet térítési díjat?
Pelles Brigitta képviselő:
Igen, mert a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek ingyen étkeznek.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az állami normatíva fedezi a költségeket?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Nem fedezi.
Dr. Papp László képviselő:
Ha így megy tovább, jobb lesz ha a konyhát kiadjuk vállalkozásba.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nyersanyagkalkulációt most sem csináltak, hogy alátámasszák a normát?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Így is alacsonyabb a norma a többi településhez képest. A nyersanyagnorma a tavalyi szinten
áll. Ha csökkentjük a normát, akkor a bevételi oldal is csökken, mert a térítési díjakat
csökkenteni kell. Minden évben plusz egy osztály ingyen étkezik.
Dr. Komoróczy Péter képviselő visszaérkezett az ülésre.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ha csökken a térítési díj, akkor többen fognak étkezni. Szigorú ellenőrzésekkel lehetne a
költségeket csökkenteni, hogy a leadott létszám a valóságnak megfelel-e.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Szerintem megfelel a létszám a valóságnak. Az óvoda és az iskola is leadja a létszámot a
konyhának.
Dr. Horváth József képviselő:
Arról volt szó, hogy minden reggel 9-ig jelzik a konyhának, hogy mekkora létszámra
főzzenek. Bárhol körülnéztek egy nappal előtte kell jelezni a létszámot. És aki nem jelzi, az
köteles kifizetni az étkezést.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Valóban így kellene lennie, de a szülő nem jelzi időben.
Dr. Horváth József képviselő:
Ha egy párszor kifizetteted vele az ebédet, akkor biztosan megtanulja, és időben jelezni fogja
a hiányzást.
Pelles Brigitta képviselő:
Csak úgy vannak vele, hogy nem fizetnek az étkezésért, ezért nem is szólnak.

Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Hozni kellene egy határozatot, hogy amennyiben valaki nem étkezik és nem jelenti a
hiányzást, köteles kifizetni az étkezés díját.
Papp Csaba képviselő:
De hogy tudod behajtani ezektől a szülőktől?
Dr. Papp László képviselő:
Csak az a baj, hogy hiába jelented le reggel, hogy mennyi a létszám, ha már a nyersanyagot
megrendelted. Én kifizettetném azzal a szülővel az étkezést, aki előző nap nem jelzi a
hiányzást. És el kellene gondolkozni róla, hogy kiadjuk a konyhát vállalkozásba.
Nagy Sándor Kft. ügyvezető elhagyta az üléstermet.
Piskolczi Géza polgármester:
Geszteréden is vállalkozásba működik, és nagyon negatívak a tapasztalatok a rendszer, a
minőség miatt. Már megbánták, hogy kiadták vállalkozásba. Még akik ingyen esznek, sem
mennek ebédelni.
Gyalog Imre képviselő:
A konyhán van dagasztógép, és mégis megveszitek a kész süteményeket drágán. Lehetne
sütni is.
Pelles Brigitta képviselő:
Jó hogy így működik a konyha, mert oda tudsz figyelni, hogy a gyerekek mit szeretnek, és
meg lehet Deménével beszélni, hogy mit főzzenek.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Rátérve a sportbevételekre Igazgató úr elmondta, hogy 1200 Ft a rezsióradíja a
tornateremnek. Fűtés, világítás, egyéb költségek. Bérleti díjat kellene fizetni azoknak, akik
sportolnak a tornateremben.
Deme Imréné élelmezésvezető megérkezett az ülésterembe.
Dr. Papp László képviselő:
Ha megállapítunk bérleti díjat, akkor az egy jelképes összeg legyen.
Papp Csaba képviselő:
Legyen pl. 2 e Ft alkalmanként.
Kovács Tibor alpolgármester:
Javaslom, hogy éves bérletet adjunk ki. Megveszi a bérletet, és akkor megy amikor akar.
Dr. Papp László képviselő:
Azt is csinálhatjuk, hogy éves bérlet 10 e Ft, alkalmanként 2 e Ft.
Szűcsné Fekete Imre képviselő:
Szerintem az Igazgató úrnak kellene dönteni erről.

Piskolczi Géza polgármester:
Igazgató úr betervezett ide 130 e Ft-os bevételt, döntse el, hogy kitől mennyit kér. A
Képviselő-testület javaslata a 2 e Ft/alkalom. A Testület döntött arról, hogy fizetni kell, de
igazgató úr oldja meg, hogy kitől mennyit kér. Térjünk vissza az étkeztetésre.
Deme Imréné élelmezésvezető:
Én beszéltem a szakolyi élelmezésvezetővel, és megkérdeztem tőle, hogy történik a létszám
lejelentése náluk. Ő azt mondta, hogy előző nap már lejelentik a létszámot. Nálunk úgy
működik, hogy reggel lejelentik a létszámot, és aszerint vételezünk ki. Ha már előző nap
megrendeljük a nyersanyagot, akkor ami megmarad, azt következő nap adjuk ki. Meg szoktuk
oldani. Pl. a tejterméket előző héten csütörtökön már meg kell rendelni. Sok volt a hiányzó,
így kevesebbet kértem, de a következő héten már többen jöttek, és kevés lett, és volt olyan
osztály ahol pástétomos kenyeret adtunk kenyérrel. Ha pedig marad ki, akkor odaadjuk
másnap.
Gulyás József jegyző:
Lehetne kevesebb a nyersanyagnorma?
Deme Imréné élelmezésvezető:
Nem lehetne kevesebb. Van egy új program, amelyet ha megvásárolnánk, akkor
korcsoportonként ki tudnánk számolni, hogy mennyi szénhidrátra, fehérjére van szükség a
gyerekeknek. Jött az Ántsz, és az állategészségügy ellenőrizni, és kérték, hogy próbáljam meg
kiszámolni, hogy mennyi szénhidrátra, fehérjére, zsírra van szüksége a gyerekeknek, de
nagyon nagy munka volt. Kézzel kiszámolni képtelenség. Több nyersanyagra lenne szükség.
Piskolczi Géza polgármester:
Igazgató úr meg kell venni ezt a programot a konyhának. A bérleti díjból befolyt összegből,
meg kell venni.
Gyalog Imre képviselő:
A munkahelyi vendéglátásnál betervezett összeg be fog folyni?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Az előző évi több volt.
Deme Imréné élelmezésvezető:
A munkahelyi vendéglátás csökkent, mivel már nincs étkezési hozzájárulás. Azt szeretném
megkérdezni, hogy melegutalványt nem fogadhatnánk-e el? Ha elfogadnánk, akkor több
étkező lenne.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Szerződést kell kötni az utalványt kibocsátóval, és el lehet fogadni.
Dr. Horváth József képviselő:
A kiadási oldalon a 10 e Ft-os bérkiegészítés átment vezetői pótlékba. Így 30 e Ft vezetői
pótlékot kap Deméné.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Iskolai intézményi étkeztetésen csökkentettük az élelmiszer költségeket 467 e Ft + áfa
összeggel. A tavalyi szinten maradtunk. Az egyéb kiadói tevékenység 294 e Ft-ot teljesen

kivettük. Véleményem szerint zárolni kellene ezt az összeget, ne töröljük. Utána kellene
nézni, hogy mi a menete az újság megszüntetésének.
Dr. Papp László képviselő:
Nem lehetne megoldani, hogy félévente egyszer jelenjen meg az újság? Van, aki olvassa.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Az óvodai nevelés szakfeladaton nem változtattunk. 852011-általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása szakfeladatot csökkentettük 42 e Ft-tal, amely könyv, folyóirat
lett volna. Az Oktatási Közlöny visszamondásával csökkenne ez az összeg. 852021-Általános
iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.) 128 e Ft-tal csökkent, kis
értékű tárgyi eszköz beszerzés. 855911-Általános iskolai napközi otthoni nevelés csökkent 61
e Ft-tal, dologi kiadás. A napközire 3 millió Ft-ot kapunk, és 12,4 millió Ft-ba kerül nekünk.
856099-Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység, személyi juttatások kiadások csökkentése. Itt
van a 4 fő takarító, iskolatitkár, 1 fő biztonsági őr. A biztonsági őr béremelését nem javasolja
a bizottság. 90 e Ft-ról 105 e Ft-ra emelnék a fizetését.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Azért javasoltam ezt az emelést, mert karbantartási feladatokat is elvégez az iskolában.
Piskolczi Géza polgármester:
Kapott az iskola embert a karbantartási feladatokra, Farkas János személyében.
Dr. Papp László képviselő:
De ez költséghatékonyabb az iskolának, hogy nem kell mindig a Kft-t hívogatni. Legalább 10
e Ft-ot adni kellene neki.
Dr. Horváth József képviselő:
Csak az a baj, hogy már 2 éve bérstopp van az intézményekben.
Dr. Papp László képviselő:
A konyhán pedig mindenki elvégezte a szakácstanfolyamot, és mindenki be van sorolva.
Deme Imréné élelmezésvezető elhagyta az üléstermet.
Pelles Brigitta képviselő:
Mi sem kapunk semmit sem.
Piskolczi Géza polgármester:
Ha bérstopp van, akkor az mindenkire vonatkozik.
Szavazzuk meg. Aki egyetért azzal, hogy Pallai Tamás bére 10 e Ft-tal nőjön az nyújtsa fel a
kezét.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal 1 tartózkodással nem támogatja a
javaslatot.
Aki egyetért azzal, hogy Szabó Miklósné bére 7 e Ft-tal emelkedjen, az nyújtsa fel a kezét.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal nem támogatja a javaslatot.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
910502-Közművelődési tevékenységek, közösségi színterek működése törölve 100 e Ft,
egyéb dologi kiadások. Összesen 1.541 e Ft lett törölve az ÁMK-nál. 196,466 millió Ft az

intézményfinanszírozás, 130,5 millió Ft-ot kapunk a finanszírozásra.
Vastag György ÁMK Igazgató elhagyta az üléstermet.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
A Polgármesteri Hivatal bevételi oldala nem változott. Változott az ápolási díj finanszírozása,
90 % helyett 75 %-ot kapunk rá. A rendelkezésre állási támogatásnál 80 % a támogatás
összege. A kiadási oldal következik. 382101-Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
csökkentettük 500 e Ft-tal. Ez a Nyír-Flop Kft. hulladékgyűjtése. Véleményem szerint ezt
vissza kellene tenni, és inkább zároljuk. 522110-Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása közutak kátyúzását teljes egészében zároltuk.
Piskolczi Géza polgármester:
Várjuk meg a szennyvizet, addig ne költsünk az utakra. Majd a szennyvíz beruházás után.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
841126-Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége,
támogatás értékű működési kiadás a Dél-Nyírségi Társulásnál 1.000 e Ft zárolva. Nonprofit
Kft-nál 1.500 e Ft zárolva. Polgárőrség 250 e Ft zárolva. A rendőrségi támogatást teljes
egészében kivettük. Beszéltünk a cafeteria juttatásról. Az 5-szörösét kötelező adni, de 6,5szörösét terveztük be, mivel a járulékot is beletettük, ami 25 %. 550 e Ft zárolva díszpolgári
cím. Szociális juttatás, családalapítási támogatás 3 fő. Szociális alapot kötelező képezni, ezen
belül a jegyző hatásköre dönteni. Cégtelefonnál javasolta a bizottság a 20 % megfizettetését a
dolgozókkal.
Gulyás József jegyző:
160 e Ft-ot kell kifizetni a telefonszámla után, ez a 20 %. 24 embert érint ez a dolog. Kellene
egy olyan program, amellyel nyomon lehetne követni a telefonálásokat.
Gyalog Imre képviselő:
Csak hogyan tudod megállapítani, hogy egy hívás szakmai, vagy magán jellegű?
Dr. Horváth József képviselő:
Azért vetettük fel ezt a dolgot a bizottsági ülésen, mert ez nem olyan nagy tétel. Nekünk ez
többe kerül, ha az önkormányzat kasszájából fizetjük, mint ha a dolgozók fizetnék meg. Arra
gondoltunk mi, hogy egységes lenne a fizetés. Biztos, hogy ez nem igazságos.
Gyalog Imre képviselő:
És ha azt mondja a dolgozó, hogy innentől kezdve telefonálhatok, mert úgyis fizetek érte?
Vagy ellenkezőleg nehogy a munka rovására menjen ez a dolog, mert ha nem tudnak valamit,
nem fognak majd telefonálni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nekem van egy másik javaslatom. Minden telefonnak legyen kódja, és az alapján kelljen
fizetni, hogy ki mennyit telefonál. Az iskola, a családsegítő külön intézmény, és mégis az
önkormányzat fizeti a számlát. Visszatartó ereje lesz, ha a dolgozókkal fizetteted ki, mert
meggondolják majd, hogy mennyit telefonáljanak.
Pelles Brigitta képviselő:
Én soha nem szoktam telefonálni.

Gulyás József jegyző:
Nekem is fenntartásaim vannak ezzel kapcsolatban.
Dr. Papp László képviselő:
Próbáljuk már a telefonköltséget csökkenteni, mert nagyon sok.
Dr. Komoróczy Péter képviselő_
Én szabnék egy limitet, mert egy minimális összeget úgyis mindenki eltelefonál, és csak
afölött kelljen fizetni.
Dr. Papp László képviselő:
Nincs nagy jelentősége.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Szabjunk egy határidőt, pl. március 31-ét, és addigra rendezzétek le.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2010. (II. 09.) számú
határozata
a cégtelefonok magáncélú használatával kapcsolatban
Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a cégtelefonok magáncélú
használatával kapcsolatban 2010. április 1-jétől kezdődően az alábbi rendelkezést hozza:
- Az önkormányzat valamennyi intézményében dolgozó április 1-től a közcélú
távközlési szolgáltatás ÁFÁ-val növelt értékének 20 %-át – vélelmezett
magánhasználati összeget – befizeti a házipénztárba.
A kiadott mobil távbeszélő készülékek számlájának értékéből továbbra is 20 %-ot kell
befizetni.
Határidő: 2010.03.31.
Felelős: jegyző
Fekete Beáta gazdasági előadó:
A dologi kiadásoknál, könyv, folyóirat zárolva 100 e Ft.
Gulyás József jegyző:
Ezt ki is lehet törölni.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Karbantartás, irodabútor 200 e Ft zárolva. Piac üzemeltetés feloldva. 49. pont egyéb dologi
kiadásból 350 e Ft kikerült és átkerült a Művelődési Házhoz. A tavalyi évhez képest csökkent
a védőnők iskolai egészségügyi díja. Tavaly negyedévente kapták, idén félévente.
Dr. Horváth József képviselő:
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása, a balkányi központi ügyeleten el kellene
gondolkozni és utánajárni. Nem lehetne-e visszatérni a változó telephelyű összevont
ügyeletre. Az Egészségbiztosítási Pénztártól megkérdezték mikor beléptünk, és azt mondták,
hogy a készenlétet nem finanszírozzák, de az ügyeleti ellátást igen. Lehet, hogy most már

maradnának a központi ügyeletnél, de megérné megkérdezni. Közel 200 e Ft havonta ez a
költség. Van-e elvi lehetősége. Mindenkinek jobb lenne ez a megoldás. Nem lennének
járulékos költségek. Kaptunk annak idején 30 -30 e Ft-ot, és elláttuk az ügyeletet. A
rendelőink különbül vannak felszerelve, mint a központi ügyelet.
Piskolczi Géza polgármester:
Volt már két nekifutásom ebben az ügyben. Annyit kértem, hogy ahány eset van Bökönyben
annyit kelljen kifizetni, de nem lehet. Megemelték az ügyeleti pénzt is.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Nyírmihálydi után Bököny következik a kiszállást nézve. 3 e Ft az órabér bruttóban járulékkal
együtt, és az ápoló bére is benne van. Ha mindent levonunk belőle, nem is sok marad. Mi nem
vagyunk ellene a változásnak, érdeklődjön utána az önkormányzat.
Dr. Horváth József képviselő:
Ha besegítene az önkormányzat egy komplett újraélesztő gép megvásárlásába, mindig annál
lenne, aki ügyel. Ennyivel több a balkányi ügyelet a mi rendelőnknél.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Szerintem erre sincs szükség, mivel a mentőnek 10 percen belül kint kell lenni, ha baj van.
Addig pedig a hagyományos újraélesztés is elég.
Dr. Horváth József képviselő:
Csak valószínű, hogy ez az egy kifogása lenne az Ántsz-nek.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Átmeneti segély 200 e Ft zárolva.
Piskolczi Géza polgármester:
A község 60 %-a a létminimum alatt él, nagyon sokan jönnek segítségért. Még a
krízissegélyek beadási határidejét is kitolták.
Dr. Papp László képviselő:
Le kell venni 600 e Ft-ra.
Piskolczi Géza polgármester:
Ha úgy gondoljátok, hogy 600 e Ft legyen, akkor abból fogunk gazdálkodni. De már más a
helyzet mint tavaly, szegényebbek az emberek. Most is vagy 60 kérelem van beadva.
Tisztességes, rendes családok jönnek segítségért. Nagy problémák vannak.
Dr. Papp László képviselő:
Elég lesz a 600 e Ft véleményem szerint.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
600 e Ft törölve az átmeneti segélyből. 550 e Ft törölve iskolai támogatás, tanszertámogatás.
Dr. Papp László képviselő:
Azt szeretném megkérdezni, hogy az apósom egy éves megbízatása megszűnt, be van-e
tervezve az idei évre?

Fekete Beáta gazdasági előadó:
Igen. DSE 200 e Ft zárolva. Köztemető-fenntartás és működtetés, dologi kiadás zárolva 125 e
Ft. A kötelező tartalékot fel kellene emelni.
Gyalog Imre képviselő:
Riasztórendszert kellene kialakítani a hivatalnál.
Gulyás József jegyző:
Az akadálymentesítési pályázat keretén belül ezt meg lehet csinálni.
Gyalog Imre képviselő:
3 főnek van jutalom betervezve. Ki az a 3 fő?
Pelles Brigitta képviselő:
Papp Jánosné és Szálku Tiborné az óvodában.
Dr. Horváth József képviselő:
És Benőné a harmadik fő az iskolában.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2010. (II. 09.) számú
rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság
írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2010. évi pénzügyi
tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. §
(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervek, továbbá a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet
alkotna a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a városközséggazdálkodási, stb. A címrendet a költségvetési rendelet 1. számú mellékletei
tartalmazzák.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését
527.037 E Ft Költségvetési bevétellel
579.820 E Ft Költségvetési kiadással
52.783 E Ft Költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten a rendelet 3.
számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel
– mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4, 4/1. és 4/2. számú melléklet szerint állapítja meg
a képviselő-testület.
(4) A normatív állami hozzájárulásokat
melléklet alapján hagyja jóvá.

jogcímenként a képviselő-testület az 5. számú
4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti
részletezését a 6. számú melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 7.
számú melléklet szerint.
(3) A képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adó bevételének 100%-át
felhalmozási célú kiadásokra fordítja.
(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8.
számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az
adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 9. sz. számú melléklet
szerint.
(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, Az önkormányzat által adott
céljellegű támogatásokat a 10. számú melléklet szerint.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 11. sz. melléklet szerint.
(7) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását 12.,
12/1., 12/2., 13., 13/1., 13/2. számú mellékletek szerint.
(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és
áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 14. számú mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat a kiadások között 700 E Ft általános tartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(11) A foglalkoztatottak 2010. évi létszám előirányzatát költségvetési szervenként a 2. számú
mellékletek szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §
Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri
az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és a
tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a
költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki1.

1 Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb
időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

7. §
A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert
tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak
megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles
adatszolgáltatást teljesíteni.2
8. §
(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a
képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül
hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges
igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról,
valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik,
külön képviselő-testületi döntés alapján.
9. §
(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500
eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű
előirányzat-módosítási jogkör 2010. december 31-ig gyakorolható.
10. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott
bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási
jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak
a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény
biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére,
a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a
testület jóváhagyását követően.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében
meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó
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költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és
takarékos felhasználását.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet
harminc napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 15 napon belül köteles a
jegyzőt tájékoztatni.
11. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági szervezete /vagy/ a
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv
vezetője köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét – a jegyző által meghatározott
módon – a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belső
szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét
meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével,
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség
a mindenkori intézményvezetőt terheli.
12. §
(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására
csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi
felelősséget von maga után.
13. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri
hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 17. sz. mellékletét képező pénzellátási
terv alapján.
(2) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek
naprakész nyilvántartást vezeti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
14. §
(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a
polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint.

Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a
előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

zárszámadási

rendelettervezet

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját
és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.
Záró és vegyes rendelkezések
15. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell
alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: a 23/2009. (II.13.) számú
rendelet és az ezt módosító 19/2009. (VI.12.), 21/2009.(VII.30.), 23/2009. (IX.25.) és a
28/2009. (XII.29) számú rendelet.
14) Egyebek
Piskolczi Géza polgármester:
Az óvodához szeretnénk még területet csatolni, és ennek kapcsán beszéltem Szimáékkal,
Antalékkal, és Szabóékkal. Szabóék azt mondták még megbeszélik, de ők 350-400 e Ft-ot
kérnének a területért, Szimáék és Antalék 500 e Ft-ot. A Képviselő-testület döntött elmúlt
ülésen a játszótér pályázat benyújtásáról, de sajnos az a pályázat sem támogatja zárt játszótér
kialakítását.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Egyenlőre úgysincs pénzünk, hagyjuk azokat a területeket. Még gondoljuk át.
Gulyás József jegyző:
Beszélnünk kellene az akadálymentesítési pályázatról.
Piskolczi Géza polgármester:
Február 28-ára készen lesznek a tervek.
Dr. Papp László képviselő:
A Képviselő-testület 3 vállalkozótól kérjen árajánlatot.
Piskolczi Géza polgármester:
Véleményem szerint Boros Tibortól, Ács Lászlótól kérjünk árajánlatot, és egy újfehértói
vállalkozótól.
Dr. Papp László képviselő:
Az újfehértói helyett én mondanék más vállalkozót.
Taskó Miklós képviselő:
Szoták Mihály bökönyi vállalkozótól is kérhetnék árajánlatot. Sérelmezi, hogy soha nem
kértek tőle árajánlatot.

Kovács Tibor alpolgármester:
Aki a Római Katolikus Egyháznak dolgozott is szépen és ügyesen dolgozik, tőle is lehetne
árajánlatot kérni.
Dr. Papp László képviselő:
Voltam bent Debrecenben az önkormányzatnál, és kértem egy mintát, hogy egy ilyen
beruházásnál mit írnak elő a vállalkozónak. Utófinanszírozású a pályázat, és nem fizetik ki, ha
bármi probléma adódik. Egy minimum feltétel kell, hogy legyen. Ki kell küldeni ezt az
ajánlattételi előírást, és egy árazatlan árajánlatot a vállalkozóknak. Átadom nektek a mintát, és
át tudjátok nézni.
Dr. Komoróczy Péter képviselő elhagyta az üléstermet.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2010. (II. 09.) számú
határozata

A Képviselő-testület
döntött
arról,
hogy
a
Polgármesteri
Hivatal
akadálymentesítési pályázatának megvalósításához a
Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft. (4405 Nyíregyháza,
Lomb u. 16.), Két Ács Kft. (4251 Hajdúsámson, Sámsonkert
heveder u. 20.), Boros Tibor (4231 Bököny, Dózsa Gy. u.
23.), FERT Kft. (4033 Debrecen, Mátyás Király 60.) és a
Czellér Ber Kft.-től (4030 Debrecen, Ghilányi 27.) kérjen be
árajánlatot. A képviselő-testület felhatalmazza a pénzügyi
bizottságot, hogy a borítékbontási eljárást bonyolítsa le, a
polgármestert felhatalmazza a szerződés aláírása.
Az árajánlatot az ajánlattételi felhívásban szereplő
feltételekkel küldi a fent említett vállalkozóknak. Az
ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv melléklete.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. március 15.
- Köztisztviselői illetményalap megállapítása
Gulyás József jegyző:
Szükség van egy képvelő-testületi határozatra a köztisztviselői illetményalap
meghatározásáról.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2010. (II. 09.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az önkormányzat illetékességi területén a köztisztviselői
illetményalapot 2010. január 1-től 38.650 Ft-ban állapítja
meg.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.

Kmft.

Piskolczi Géza
polgármester

Gulyás József
jegyző

Dr. Papp László
jegyzőkönyv hitelesítő
Dr. Horváth József
jegyzőkönyv-hitelesítő

