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Piskolczi Géza polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a vendégeket, valamint a
megjelent bökönyi lakosokat. Megállapítja, hogy a közmeghallgatás határozatképes, mivel a
képviselők kellő létszámban megjelentek.
N a p i r e n d:
1./ Polgármester tájékoztatója a 2009. évi tevékenységről, a 2010. évben várható
beruházásokról, pályázatokról, a szennyvíz beruházásról (melléklet szerint)
Előadó: Piskolczi Géza polgármester
Zupcsán László N-Alexander Kft. ügyvezetője tájékoztatást tart a szennyvíz beruházás
menetéről, alakulásáról.
Hozzászólások:
Varga Jánosné bökönyi lakos:
Ősszel tájékoztatták a lakosságot a szennyvíz beruházás menetéről, és akkor azt mondták,
hogy kevesebb lesz a lefutási ideje. Mi az oka annak, hogy csúszik a beruházás?
Zupcsán László N-Alexander Kft. ügyvezetője:
Nem vagyunk késésben, mivel a pályázatot májusban fogjuk beadni. Újfehértón településen
más a helyzet, mivel ott már van tisztító. Ott már elkezdték a törlesztést.
Sándor László bökönyi lakos:
Miért nem lehet egyszerűsíteni a menetét?
Zupcsán László N-Alexander Kft. ügyvezetője:
A Keop pályázat egy kétfordulós pályázat. Az 1. forduló az előkészítésről, a 2. forduló a
kivitelezésről szól. Közbeszerzésen keresztül fog lebonyolódni a pályázat. Mindennek
megvan a maga folyamata, amelyet végig kell járni. Az 1. fordulóban nem lehet terhelni a
lakosságot, a 2. fordulóban pedig biztosítani kell az önerőt. Ez egy uniós előírás. A mi
cégünk nem kivitelező cég, a mi feladatunk a lakosság szervezése. Ha nyer a 2. forduló, akkor
kell kivitelezőt választani.
Dalanics János bökönyi lakos:
Mi a garancia arra, hogy nyer a 2 forduló?

Zupcsán László N-Alexander Kft. ügyvezetője:
A lakosság által megfizetett hozzájárulást csak a szennyvíz beruházás megvalósítására lehet
felhasználni. Abban az esetben, ha nem nyer a pályázat, akkor mindenki megkapja a pénzét 3
hónapon belül.
Almási Géza bökönyi lakos:
5 éve már fizettünk a szennyvízért, még azóta sincs csatorna.
Marozsán György bökönyi lakos:
Mit tesztek a közbiztonságért? A körzeti megbízott irodába rendőrt kellene kihelyezni.
Piskolczi Géza polgármester:
Tudni kell arról, hogy a Nagykállói Rendőrségen az elmúlt 7 év alatt 5 parancsnokváltás volt.
Ez is ráteszi a bélyegét a Rendőrség működésére. A Polgárőrséggel karöltve szeretné a
rendőrség a közbiztonságot megőrizni. Amennyiben a törvény nem változik a rendőrségre
nem számíthatunk. Az erdőt közcélú dolgozókkal őriztessük. Az elmúlt időszakban nagyon
sok betörés volt a községben. Először bökönyiek, majd hadháziak voltak az elkövetők. Egy
részüket már el is fogták. Saját erőnkből, amit tudunk, megteszünk.
Dalanics Sándor bökönyi lakos:
Érpatak hogy ért el ilyen fejlődést a közbiztonságban? Ti mindig Nagykállóval takaróztok.
Tenni kell valamit, mert így nem lesz fejlődés.
Piskolczi Géza polgármester:
Igazat adok. Érpatak kilépett Nagykállóból, és Újfehértóhoz csatlakozott. Újfehértó a
legütőképesebb rendőrség. Security működik a településen, ott azért fejlődik a közbiztonság.
Dalanics Miklósné bökönyi lakos:
Pályázatok kapcsán megkérdezném, hogy áll a főtér rendezési pályázat?
Piskolczi Géza polgármester:
Az 1. forduló hiányosan lett beadva, de idén újra beadjuk a pályázatot. A templomtól az
iskoláig lenne térkő burkolattal ellátva az út. A piac területén vettünk meg telkeket, és a piacot
át szeretnénk tenni a régi gyógyszertár helyére. A mostani helyén pedig parkot, és játszóteret
alakítanánk ki. De ez még csak terv, pályázat nem lett beadva.
Dalanics Miklósné bökönyi lakos:
A Művelődési Ház felújítását miért nem pályázatból valósítottátok meg? Pályázatból többet rá
lehetett volna költeni.
Piskolczi Géza polgármester:
13 millió Ft-ot költöttünk a Művelődési Házra. A Képviselő-testület döntött róla, hogy
önerőből megvalósítjuk a felújítást. Van több nyertes pályázatunk. A Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítési pályázata nyert, illetve az iskola is nyert több pályázatot.
Dalanics Miklósné bökönyi lakos:
Milyen jogcímen kerülnek elutasításra a pályázatok?
Piskolczi Géza polgármester:
Pénzhiány miatt utasítják el a pályázatainkat.

Varga Jánosné bökönyi lakos:
Érpatakon tényleg jó a közbiztonság. Lehet itt is ki lehetne gazdálkodni a security működését.
A pályázatokkal kapcsolatban megkérdezném, hogy ki írja őket, mert soha nem nyerünk.
Egyébként pedig 1,5-2 éve rossz a hangulat a faluban, a falu vezetésében is piszkálódás van.
A jegyzőkönyvekből olvashatjuk, hogy személyeskedés van.
Piskolczi Géza polgármester:
Van igazságalapja az elmondottaknak. Van olyan pályázat, amelyet mi csinálunk.
Pályázatírásra fix összeget kell fizetni. Ha befogadják a pályázatot fizetni kell az írásért, még
akkor is, ha nem nyer.
A közbiztonság elérése céljából a rendőrséggel felvesszük a kapcsolatot, amit tudunk
megteszünk. A személyeskedéssel kapcsolatban elmondanám, hogy több vállalkozó
feljelentésével szóba hoztak. A Főügyészségre beadták kivizsgálásra az ötállásos garázs, a
falunap, és több rendezvény anyagát. Eljárás folyik, de még nincs ítélet. Nekem ezekhez a
dolgokhoz nincs közöm, nem vettem el a falutól semmit.
Dalanics János bökönyi lakos:
A József Attila utcán már egy kis eső után nem lehet elmenni, csak ha jön Marozsán Misi.
Valamit csinálni kellene, hogy megoldódjon ez a probléma. Azt szeretném még megkérdezni,
hogy miért nem teszik fel időben a jegyzőkönyveket a honlapra. A Közigazgatási Hivatalba
15 napon belül el kell őket a küldeni, akkor miért nem kerülnek fel a honlapra is.
Piskolczi Géza polgármester:
Felvesszük a kapcsolatot a rendszergazdával.
Dalanics Miklósné bökönyi lakos:
Azt szeretném megkérdezni, hogy ki vette át az utakat, ki a felelős. Inkább maradtak volna,
még rosszabb lett az állapotuk.
Piskolczi Géza polgármester:
Útalap lett csinálva, mivel a szennyvíz beruházás előtt már nem akartunk aszfaltos utat
csinálni. Majd a beruházást követően.
Kis Gusztáv bökönyi lakos:
Eddig minden évben kint ül a polgármester mellett a testület is, most hiányolom őket, hogy
nem ülnek kint. Nemcsak a polgármester dönt, hanem a Képviselő-testület is. Nekik is
szólnak a kérdéseink.
Piskolczi Géza polgármester:
A képviselő-testületi tagok is itt vannak, a sorok között ülnek. Az elmúlt években itt ültek
kint, de nem kérdezett tőlük senki semmit sem.
Több hozzászólás nem volt, polgármester a közmeghallgatást bezárta.
Kmft.
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