Bököny Község Képviselő-testülete
2013. március 28-i rendkívüli üléséről
Ikt. szám: 1-4/2013
határozatai: 38-40/2013.
Rendeletei: 5-7/2013

TÁRGYSOROZAT
1) A közterület használat szabályairól szóló 32/2009. (XII.31.) önkormányzati rendeletének
módosításáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
2) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
3) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális és Sport Bizottság

Gyalogné Lovas Irén sk.
polgármester
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bizottsági tag
bizottsági tag
RNÖ elnök

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai
napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes. Indítványozza, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő
jegyzőkönyv-hitelesítőknek Papp Csaba és Taskó Miklós képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2) A közterület használat szabályairól szóló 32/2009. (XII.31.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
3) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
4) A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
5) Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2013. (III.28.) önkormányzati
határozata
Döntés napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
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1) A közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2) A közterület használat szabályairól szóló 32/2009. (XII.31.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
3) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
4) A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
5) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont:
A közterület használat szabályairól szóló 32/2009. (XII.31.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Dr. Gulyás József jegyző:
A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Hatóság az 1996- évi XXXI. törvény 18. § (3) bekezdés alapján
„az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőlegezése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása – a tulajdonos,
a kezelő, illetve használó feladata” törvényi kötelezettség alapján felmérte az illetékességi területünkön
évről-évre ismétlődő szabadtéri tüzek területeit, melyeken 2013. március 04-06. időszakban helyszíni
szemlét tartottak és megállapították, hogy a területek jelenleg is elhanyagolt gondozatlanok. Ezek
területek tulajdonosainak felkutatása folyamatban van, velük szemben a szükséges tűzvédelmi
területek tulajdonosainak felkutatása folyamatban van, velük szemben a szükséges tűzvédelmi
hatósági eljárásokat a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség elvégzi.
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.07.) Kormány rendelet 2013.
január 17-i hatállyal egy új tűzvédelmi bírságtételt léptet életbe. Az új tétel kimondja, hogy
amennyiben valaki a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy
mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik 60-200
ezer forintig terjedő bírsággal sújtható. A fentiek alapján módosítottuk a közterületek tisztántartásáról
és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatosa közszolgáltatásról szóló 17/2010.(XII.28.)
önkormányzati rendeletét.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! A napirendi pontot az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző
Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és
elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testület felé. A rendelet-tervezet értelmében a kerti égetés egész
évben, a hét minden napján 8:00-20:00 óra közötti időszakban végezhető abban az esetben, ha azt
előzetesen bejelentik Jegyző úrnak.
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a rendelet-tervezetet!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013. (IV.01.) önkormányzati
rendelete
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. § és 31. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében foglalt feladatökrében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelet 16.§ helyére a következő rendelkezés lép:
16. §
(1)Avart és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással, komposztálással történik, vagy
elszállításáról gondoskodni kell
(2)Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1)
bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.
(3)A kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok, szélcsend esetén, a tűzvédelmi szabályok
szigorú betartásával egész évben / vagy/ május 31-től szeptember 1-ig, a hét minden napján
8:00-20:00 óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános égetési
tilalom idején. A tartós füstölés nem megengedett.
(4)Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti,
vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Közterületet csak az végezhet égetést, aki a közterület
gondozózására köteles.
(5)Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot
(pl. PVC, veszélyes hulladék).
(6)A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(7)Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb
alkalmas módon kell megszüntetni.
(8)Köteles minden ingatlantulajdonos a tulajdonában lévő területek éghető anyagtól, száraz fűtől
mentesen tartására,
2.§
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Ez a rendelet 2013. április 1 napján lép hatályban, és hatályát veszti 2013. április 2-án.

2. Napirendi pont:
A közterület használat szabályairól szóló 32/2009. (XII.31.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Dr. Gulyás József jegyző:
A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálva
szükségesnek tartjuk, a rendelet módosítását. A mozgóbolti árusítást nem szabályozhatjuk a
közterület használat szabályairól szóló rendeletünkben, mivel azt egy magasabb jogszabály, a
kereskedelmi törvény már szabályozza.
A Hajdú Volán és a Szabolcs Volán is levelet írt Polgármester asszonynak, amiben leírják, hogy azért
szükséges a buszokat éjjelente Bökönyben tartani, mivel több bökönyi buszsofőrt is alkalmaznak.
Ezért arra kérik a busztársaságok a Képviselő-testületet, hogy tekintsenek el a közterület használati
díj kiszabásáról az esetükben, mert ez több bökönyi álláshelyet is veszélyeztetne.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! A napirendi pontot az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és
elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testület felé a következő díjszabásokkal:
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
800 Ft/m2/hó
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyősszerkezet, hirdető berendezés
(fényreklám), cím-és cégtábla
b) árusítás és egyéb fülke / már engedéllyel működő pavilonok/
200 Ft/m2/hó
c) Pótkocsi, munkagép,
2000Ft/hó/gk
d) Önálló hirdető berendezések, táblák
1000 Ft/m2/év
e) Transzparensek
500Ft/m2/nap
f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék
500 Ft/m2/hó
g) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre
1000 Ft/nap
h) vendéglátó ipari előkert
2000 Ft/m2/hó
i) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység,
1000 Ft/méter
alkalmi vásár (falunap)
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm! Ha nincs több hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással
jelezze, aki elfogadja a közterület használat szabályairól szóló 32/2009. (XII.31.) önkormányzati
rendeletének módosítását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta
meg:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013.(IV.01.) önkormányzati
rendelete
a közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben
meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt feladatökrében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (2) Közterület használati engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületbe 10 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető
(előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég-és címtábla elhelyezéséhez,
b) árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására
szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére,
c) kamion pótkocsi, munkagép,
d) önálló hirdető berendezések, táblák,
e) transzparensek
f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
g) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, alkalmi vásár tevékenység
céljára,
h) vendéglátó előkert céljára
2. §
A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 9.§ (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
9. § (3) Az engedélyes a közterület használati díjat minden a közterület bérleti szerződésben
meghatározottak alapján kell előre, az engedély jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül
megfizetni. Alkalmi árusítás esetén a közterület-használati díjat az árusítás megkezdése előtt meg kell
fizetni.
(4) A közterület használat ÁFA mentes tevékenység, díjának mértékét a 2. számú melléklet
tartalmazza.
(5) A közterület használati díjat a 2. sz. mellékletben meghatározott díjtételek alapján Bököny Község
Önkormányzatának Képviselő-testület, mint engedélyező állapítja meg
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3. §
A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 13. §, 14. § és 15.
§ rendelkezés hatályát veszti 2013. április 1. napjával
4.§
A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 1. számú
melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
1. melléklet
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyősszerkezet, hirdető berendezés
(fényreklám), cím-és cégtábla
b) árusítás és egyéb fülke / már engedéllyel működő pavilonok/
c) Pótkocsi, munkagép,
d) Önálló hirdető berendezések, táblák
e) Transzparensek
f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék
h) vendéglátó ipari előkert
i) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység,
alkalmi vásár (falunap)

800 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
2000Ft/hó/gk
1000 Ft/m2/év
500Ft/m2/nap
500 Ft/m2/hó
2000 Ft/m2/hó
1000 Ft/méter

5.§
Ez a rendelet 2013. április 01. napján lép hatályban, és hatályát veszti 2013. április 02-án.

3. Napirendi pont:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Dr. Gulyás József jegyző:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát
követően a jogszabályi változásoknak megfelelően alkottuk meg a rendelet-tervezetünket.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Oktatási Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet értelmében az átmeneti segélyekről eddig a bizottság
döntött. A március 15-i rendkívüli hóhelyzet viszont bebizonyította, hogy az átmeneti és rendkívüli
segélyekről való döntéseknek a polgármester kezében kellene lenniük. Ezért, javasolja a bizottság a
Képviselő-testület felé, hogy eszerint fogadjuk el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosítását!
Piskolczi Géza képviselő:
Nem értek egyet ezzel, a bizottság kezében jobb helye van.
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Dr. Horváth József alpolgármester:
Jobb helye lenne a polgármester kezében, így rögtön dönthet az átmeneti/rendkívüli segélyekről, nem
szükséges előbb összehívni a bizottságot.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm! Ha nincs több hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással
jelezze, aki elfogadja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítását!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013. (IV.01.) önkormányzati
rendelete
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 25.§(3)bekezdésében; 37.§ (1) bekezdés d.) pontjában; 37/A .§(3)bekezdésében; 38.§(9)bekezdésében;
43/B .§ (1)-(3)bekezdéseiben; 45.§(1)-(3) bekezdéseiben; 47.§ (1) bekezdésében; 48.§ (4) bekezdésében; 50.§
(3)bekezdésében ; 132.§(4) bekezdés a, b, c, d pontjában valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 19.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján illetve az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szociális ellátások vonatkozásában a hatáskört gyakorolja
(1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza az átmeneti segéllyel kapcsolatos ügyeket.
2. § (1) Szociális rászorultság esetén az alábbi pénzbeli ellátások állapíthatók meg az e rendeletben
meghatározottak szerint:
a) átmeneti segély,
b) ápolási díj
3. § (1) Természetben nyújtott szociális ellátások:
a) méltányossági közgyógyellátás,
b) köztemetés,
c) átmeneti segély
(2)A pénzbeli ellátás helyett nyújtott természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a gyógyszer, a
közüzemi díjak, szociális célú tűzifa támogatás kifizetése.
4. § A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy a támogatásban akkor részesül, ha a
lakókörnyezete rendezettségének biztosítása körében, az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy
ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan
állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítását
megvalósítja, betartja.
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5.§ A rendszeres szociális segélyben jogosult személy a támogatásban akkor részesül, ha a
lakókörnyezete rendezettségének biztosítása körében, az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy
ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan
állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítását
megvalósítja, betartja.
6.§ A települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek, aki
phsziológiai gondozásra szorul, cukorbeteg, daganatos beteg, állapotára tekintettel meghatározott
egyéb feltételeknek megfelel rendszeres szociális segélyre jogosult.
7.§A rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak
ellátására jogosult személy nyilatkozatában együttműködési kötelezettséget vállal a települési
önkormányzat által erre kijelölt szervvel (továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv)
8.§(1)Az önkormányzat az Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat Bököny (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) intézmény útján
gondoskodik az együttműködés intézményi feltételeiről.
(2) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a) munkavállalási tanácsadás
b) életmódformáló tanácsadás
c) pályaválasztási tanácsadás
d) álláskeresési technikák
e) rehabilitációs tanácsadás bemutatása
9.§ (1)A rendszeres szociális segélyben részesül személy az együttműködési kötelezettségét a
következő esetekben szegi meg:
a) a Családsegítő Szolgálatnál történő jelentkezési kötelezettségének nem, vagy nem a számára
előírt határidőben tesz eleget, s a nem teljesítését igazolni nem tudja,
b) felülvizsgálati kötelezettségének nem, vagy nem a számára előírt határidőben tesz eleget, s a
nem teljesítését igazolni nem tudja,
c) az előírt megállapodásban meghatározott foglalkozásról távol marad, s a távolmaradását nem
igazolja,
d) az előírt oktatásról távol marad, s a távolmaradását nem igazolja.
(2) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a Családsegítő Szolgálattal fennálló
az (1) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségét a rendszeres szociális segély
folyósításának időtartama alatt két éven belül ismételten megszegi a rendszeres szociális segélyt
meg kell szüntetni.
10.§ A lakásfenntartási támogatásra jogosult személy a támogatásban akkor részesül, ha a
lakókörnyezete rendezettségének biztosítása körében, az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy
ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan
állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítását
megvalósítja, betartja.
11.§ (1) Alkalmanként legfeljebb 10. 000 Ft összegű átmeneti segély állapítható meg, aki különösen:
a) 2 hónapja táppénzen van
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b) 2 hónapja munkáját elvesztette
c) lakásának állapota vis major, vagy annak következtében leromlik stb.
(2) Szociális célú tűzifa-támogatásban részesíthető az aktív korúak ellátására, az adósságkezelési
támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy – tekintet nélkül annak
természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – a lakásfenntartási támogatásra
jogosult.
(3) A természetben nyújtott ellátást igényelni nem kell. A képviselő-testület a támogatható
személyek körét a jegyző által nyilvántartott- és szolgáltatott adatok alapján ismeri meg.
a) A képviselő-testület a tűzifa-támogatásra való jogosultságról határozattal dönt.
b) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.
c) Tűzifa-támogatás évente egy alkalommal adható.
d) A szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető.”
12.§ Közgyógyellátásra jogosult aki a szociálisan rászorult személy is, akinek a családjában az egy főre
eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül
élő esetében 200%-át, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25%-át, és vagyona nincs.
13.§ Köztemetés esetén a köztemetésben részesülő személy, az önkormányzat által a köztemetést
végző szolgáltató által kifizetett temetési költség tekintetében részben mentesül a költségek
viselése alól.
14.§(1)Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a személyes
gondoskodást nyújtó, következő alapellátási formákat:
a) szociális étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés.
d) nappali szociális ellátás (idősek klubja),
(2)Szociális étkeztetésben az a személy részesülhet aki:
a) 40 év feletti
b) cukorbeteg
c) nyugdíjas
d) gyermekét egyedül nevelő szülő
15.§ Az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek szociális és
mentálhigiénés ellátását az a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Bökönyi
Intézményegysége biztosítja.
16.§ A helyi szociálpolitikai kerek asztal tagjai, a következők: Dr. Horváth József, Dr. Komoróczy
Péter, Gorgyánné Kasu Zsuzsanna, Tóth Nikoletta, Szoták Mihályné, Buczi Mihályné, Szabolcsi
Jánosné, Taskó Miklósné, Gyalogné Lovas Irén.
17.§ (1) A rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2012.(XII.13.)
önkormányzati rendelettel módosított 1/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet
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4. Napirendi pont:
A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
Dr. Gulyás József jegyző:
A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában
meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a
központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a költségvetési év
elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban:
közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése
céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében
(közbeszerzés).
E törvény alkalmazásában ajánlatkérők: az állam, a helyi önkormányzat és minden költségvetési szerv,
a közalapítvány, a helyi és országos kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, a
helyi önkormányzat által a helyben központosított közbeszerzés keretében, valamint több helyi
önkormányzat, illetve az ezer fő lakosnál kevesebb lélekszámú települések központosított
közbeszerzési rendszere keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a
területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács,
a regionális fejlesztési tanács.
A közbeszerzési terv nyilvános, melyet a település honlapján hozzáférhetővé kell tenni a következő
közbeszerzési terv közzétételéig folyamatosan. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő
indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. Az
ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére
feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is
lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás
merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb
változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Ha az Önkormányzat megadott tárgyú
beszerzéseinek értéke a beszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatárokat
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési
értékhatárok a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi törvény határozza meg:
1.) A klasszikus ajánlatkérők a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre vonatkozó
uniós közbeszerzési értékhatár:
A Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen
ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a
beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 130 000 euró, azaz 35 464 000 forint,
A Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a 6. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2.
mellékletben nem szerepel: 200 000 euró, azaz 54 560 000 forint,
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2.) A klasszikus ajánlatkérők a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési
beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár: 5000000 euró, azaz 1 364000000 forint,
3.) A klasszikus ajánlatkérők a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra
vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár: 5 000 000 euró, azaz 1 364 000000 forint,
4.) A klasszikus ajánlatkérők a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a szolgáltatás
megrendelésére vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár:
A Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a
Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési
szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési
szolgáltatásokat: 130 000 euró, azaz 35 464 000 forint,
A Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a
Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési
szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési
szolgáltatásokat: 200 000 euró, azaz 54 560 000 forint,
A Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5.
csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4.
melléklete szerinti szolgáltatások esetében: 200 000 euró, azaz 54 560 000 forint,
5.) A klasszikus ajánlatkérők a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati
eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár:
a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás
eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás
esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri
vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.
6.) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések [Kbt. 114. § (2) bekezdése]
esetén irányadó, a Kbt. 10. § 1) bekezdésének a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési
értékhatár:
árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 400 000 euró, azaz 109 120 000 forint,
építési beruházásra 5 000 000 euró, azaz 1 364 000 000 forint,
7.) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések [Kbt. 114. § 2) bekezdése]
esetén irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására
vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár:
400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
azaz 109 120 000 forint,
400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő íjak együttes
teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt, azaz 109 120 000 forint,
Az uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így
közzétett – az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált – összeget kell figyelembe venni.
A nemzeti eljárásrendben a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi törvény
határozza meg, 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig irányadó értékhatárok: A klasszikus
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ajánlatkérők a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
nemzeti közbeszerzési értékhatár:
árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
építési beruházás esetében: 15 millió forint;
építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;
szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.
A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 14. § (2) bekezdése] vonatkozó nemzeti
közbeszerzési értékhatár:
árubeszerzés esetében: 50 millió forint;
építési beruházás esetében: 100 millió forint;
szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.
Az ajánlatkérők a Kbt. 122. § (8) bekezdésére, melynek értelmében az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7)
bekezdése szerinti esetekben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytathat le a
következő értékhatárok figyelembevételével:
árubeszerzés esetében: 25 millió forintot;
építési beruházás esetében: 150 millió forintot;
szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forintot.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! A napirendi pontot az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Papp Csaba képviselő:
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a határozattervezetet!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2013. (III.28.) önkormányzati
határozata
A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
A Képviselő testület
Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét jelen
határozat 1. mellékletének megfelelően fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
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1. melléklet:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi összesített közbeszerzési terve

Közbeszerzés
tárgya

Építési beruházás
Egészségház
felújítás
Idősotthon, óvoda
energetikai
korszerűsítése

Időbeli ütemezés
a közbeszerzési
a szerződés
teljesítésének
eljárás
várható
megindításának
időpontja
tervezett
időpontja
vagy a szerződés
időtartama

Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
adott
közbeszerzésse
l
összefüggésbe
n előzetes
összesített
tájékoztató
közzétételére?

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási
típus

60.000 eFt

nemzeti
eljárási rend

Általános,
egyszerű
eljárás

2013. II.
negyedév

2013. III.
negyedév

nem

160.000
eFt.

nemzeti
eljárási rend

Általános,
egyszerű
eljárás

2013. II.
negyedév

2013. III.
negyedév

nem

Bököny Község Önkormányzata a 2013. évi költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési
értékhatárt elérő értékű árubeszerzést, szolgáltatásrendelést.

5. Napirendi pont:
Egyebek

- A 136/2012.(XI.19.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az előző Képviselő-testületi ülésen tárgyaltak alapján, 2013. július 01. napjával az intézményeink
kiválnak a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásból, csak Bököny Község Önkormányzata
marad a társulásban. Ezért, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a 136/2012. (XI.19.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezését!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2013. (III.28.) önkormányzati
határozata
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Döntés a 136/2012.(XI.19.) önkormányzati határozat
hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő testület
elfogadja a 136/2012. (XI.19.) önkormányzati
határozat hatályon kívül helyezését.

A polgármester az ülést bezárta 2013. március 28. napján, 17:38 perckor.

Kmft.

Gyalogné Lovas Irén
polgármester

Dr. Gulyás József
jegyző

Papp Csaba

Taskó Miklós
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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