Bököny Község Képviselő-testülete
2012. március 30-i rendes üléséről
Ikt. szám: 588-6/2011.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai ( 32-41/2012., 7/2012. R.)

TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezése a Köznevelésről szóló 1993.
évi LXXIX. törvény alapján /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi - , Oktatási - ,Igazgatási- és Sport Bizottság
3) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás
feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló rendelet
hatályon kívül helyezése
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: jegyző
4) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatási díjak megtárgyalása
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
5) A 2012. évi Közbeszerzési terv elfogadása
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
6) Tájékoztató a Nagykállói Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztásába Fehér János rendőr
őrnagy úr kinevezéséről
/szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
7)Egyebek

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 30. napján 13:00 órakor
megkezdett rendes üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Marozsán Mihály
Papp Csaba
Piskolczi Géza
Taskó Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József
Horváth István
Fodor János
Kostenszkyné Lévai Erzsébet
Szűcsné Fekete Irén

jegyző
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Nyír Flop Kft.
bizottsági tag
bizottsági tag

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai
napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, nem hiányzik senki. Indítványozza, hogy a
Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek Papp Csaba és Dr.
Komoróczy Péter képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/
2) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezése a Köznevelésről szóló 1993. évi
LXXIX. törvény alapján
3) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése
4) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjak
megtárgyalása
5) A 2012. évi Közbeszerzési terv elfogadása
6) Tájékoztató a Nagykállói Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztásába Fehér János rendőr őrnagy úr
kinevezéséről
7) A gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezet elfogadása
8) Egyebek
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2012. (III. 30.) számú
határozata
Döntés a napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az
állapította meg:

alábbiak szerint

1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról
2) A Barota Mihály Általános Művelődési
Központ átszervezése a Köznevelésről szóló
1993. évi LXXIX. Törvény alapján
3) A közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő legmagasabb hatósági
díjak megállapításáról, a díjalkalmazás
feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló
rendelet hatályon kívül helyezése
4) A közterületek tisztántartásáról és a
települési
szilárdhulladékkal
kapcsolatos
közszolgáltatási díjak megtárgyalása
5) A 2012. évi Közbeszerzési terv elfogadása
6) Tájékoztató a Nagykállói Rendőrőrs
őrsparancsnoki beosztásába Fehér János
rendőr őrnagy úr kinevezéséről
7) Egyebek
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
2012. március 01. Katasztrófavédelmi tájékoztató volt a megye 229 polgármesterének. Téma a 2012.
január 1-től hatályos – a honvédelemmel és katasztrófavédelemmel kapcsolatos – jogszabályok
értelmezése, a polgármesterek rendkívüli helyzetben jelentkező feladatainak és felelősségeinek
tájékoztatása céljából.
Ettől a naptól kezdte meg 32 fő a Startmunka keretében a közmunkát. 3 hónapra és 8 órában vannak
foglalkoztatva. Most a mezőgazdasági földutak mentén haladva árkokat takarítanak, az utakat
egyengetik, a szemetet szedik össze.
2012. március 5-én az MVH-hoz voltam a falumegújítás pályázat ellenőrzése kapcsán feltárt
hiányosságok pótlására. Azt az ígéretet kaptam, hogy hamarosan megkapjuk a határozatot, mely
feltétele a támogatás kiutalásának. Ez a támogatást megítélő határozat e hónap 21-én meg is érkezett.
Melyben 14.040.521 Ft kiutalásáról rendelkezett az MVH, mely összeg a március 27-én már átutalásra
is került a folyószámlánkra.
2012. március 8-án délelőtt az Öregek Otthonában voltam a nőnapi ünnepségen. Ezt követően
délután a községi nőnapi rendezvényen vettem részt. Köszönöm Jegyző Úrnak, Szarka Tibornak és
az iskolánk tanulóinak a kedves műsort.
2012. március 9-től 5 fő 6 órás hosszú távú közfoglalkoztatott kezdett el dolgozni.
Ugyanezen a napon tájékoztatott Nagy Sándor Újfehértó polgármestere, hogy megérkezett a
Szennyvíz beruházás második fordulójára a megállapodás, amit aláírt és visszaküldött.
2012. március 12-től a szociális földprogram keretében 5 fő közcélú foglalkoztatása megkezdődött.
Ők a program keretében megjelölt földterületek előkészítő munkáját végzik.
Ugyanezen a napon az ÁNTSZ-től voltak ellenőrizni, hogy a nemdohányzók védelmében a törvényi
előírások betartásra kerültek-e.
2012. március 14-én a házassságkötő teremben kistérség jegyzői és a Kormányhivatal munkatársai
értekezletet tartottak. Ezt az értekezletet megnyitottam és jó tanácskozást kívántam számukra.
2012. március 15-én megünnepeltük az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulóját.
Nagyon örülök, hogy szép számban vettek részt ezen az ünnepségen.
2012. március 20-án Geszteréd község polgármesterével és Jegyzőasszonyával, valamint Jegyző Úrral
és Dr. Horváth József alpolgármester Úrral az ÁNTSZ-hez voltunk a központi ügyeletből való
kiválás céljából. Sajnos sikertelen volt a próbálkozásunk. Alpolgámester úr, mint a község egyik
háziorvosa szakmai oldalról próbálta megmagyarázni, hogy mi az oka annak, hogy ki akarunk válni.
Ezt Szabó Márta kistérségi tiszti főorvos asszony, úgy magyarázta meg, hogy ne akarjunk mi
visszafele fejlődni, hiszen a jövőben járási szinten akarják ezt ellátni. Ami azt jelenti, hogy még
nagyobb területet fog felölelni a központi ügyeleti ellátás.
2012. március 21-én szakmaközi megbeszélést, beszámolót tartottunk a 2011. évi szociális és
gyermekjóléti munkáról. Jelen volt a kistérség részéről Krausz Gabriella szakmai vezető, Iklódi
Imréné pártfogó felügyelő, intézményeink vezetői, a gyermekvédelmi felelősök, családsegítő és
gyermekjóléti munkatárs, jegyző úr és én. Azt gondolom nagyon hasznos volt.
2012. március 25-én Dr. Lipták József római katolikus plébános szervezésében részt vettünk a hivat
dolgozói a fekete vasárnap alkalmából megrendezésre kerülő keresztúti körmeneten. Minden
résztvevő hívő ember nagy meghatottsággal és áhítattal vett részt ezen az ünnepségen.
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2012. március 27-én a Megyeházán voltam az Oktatási osztályvezető helyetteshez, aki egyben nekem
az évfolyam társam volt tanácsot kérni az Általános Művelődési Központ sorsáról érdeklődtem.
Sajnos még nincs végrehajtási rendelete a törvénynek, úgyhogy minden képlékeny. Annyit javasolt,
hogy ő a gazdaságosság szempontjából azt javasolja, hogy a szervezetet szét kell szedni, az iskola
sorsáról dönteni kell, hogy egyháznak vagy az államnak adjuk oda. Tudomása szerint a vagyon
megmarad, csak a személyi állományt viszi el az állam. Az óvoda lenne egy különálló részben önálló
gazdálkodó intézmény, a művelődési ház, könyvtár, pedig lenne szakfeladat a hivatalnál.
Megállapítása szerint a konyhát össze kéne vonni a másikkal mert ez nagyon gazdaságtalan.
Ugyanezen a napon a Nyírségvíz Zrt közgyűlésén vettem részt, itt a cég 2012 évi üzleti tervének
megtárgyalása, a vezérigazgató 2012. évi prémium feladatainak meghatározása volt napirenden.
Bököny területén az Ady Endre utcában 10 db ¾”-os bekötés cseréjét terveik összesen 98 fm
vezetékhosszal, 690.000 Ft összegben, valamint a József Attila és Makarenkó utcákban tervezett 1-1
föld alatti tűzcsap cseréjét föld felettire, melyek egyben szivacsdugó kivehető helyként a mosatások
hatékonyságát is elősegítik. 560.000 Ft összegben. Itt Nagy Sándor polgármester kérte a
vezérigazgató urat az Újfehértó-Bököny szenyvízberuházáshoz a szerződést minél hamarabb készítse
elő.
Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a lejárt határidejű
határozatokról szóló polgármesteri tájékoztatót!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2012.(III. 30.) önkormányzati
határozata
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
A képviselő-testület
elfogadja a polgármester tájékoztatóját a lejárt
határidejű határozatokról.

2. Napirendi pont:
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezése a Köznevelésről szóló 1993. évi
LXXIX. törvény alapján
Gulyás József jegyző:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényt az Országgyűlés 2011 decemberében fogadta
el, a törvény hatályba lépése fokozatosan történik. A törvény hatálybalépéseivel fokozatosan kerül
hatályon kívül helyezésre a közoktatási törvény rendelkezései. A köznevelési törvény szerint az állam
gondoskodik - az óvoda kivételével - az alapfeladatok ellátásáról.
Főszabály szerint, az óvodai feladatok ellátását a települési önkormányzatoknak kell ellátniuk
intézményalapítással és fenntartással, köznevelési szerződés útján egyházi vagy magánintézményekkel
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kötött köznevelési szerződés útján. Az Általános Iskolák tekintetében főszabály szerint az állam
gondoskodik a feladatok ellátásáról kivéve, ha a települési önkormányzat ennek az intézményeknek a
működtetését köznevelési szerződés keretében átveszi.
A köznevelési szerződés – melynek érvényességi ideje 5 év - az alábbiakat tartalmazza:
a) a nevelési és oktatási feladatokat,
b) a felvehető gyermekek, tanulók számát,
c) az óvodai nevelési feladatokban, a tankötelezettség teljesítésével és az iskolai nevelésoktatással összefüggő feladatokban való részvételt,
d) a fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehető forrásokat, azokat a szolgáltatásokat,
amelyek a megállapodás alapján a gyermekek, tanulók, szülők részére térítésmentessé válnak,
továbbá amelyeket térítési díjért vehetnek igénybe,
f) az átvett intézmény felvételi körzetét.
A kormányhivatal a megye területén működő helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és
közreműködésével feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet
készít - amelynek része a megyei szakképzési terv - a köznevelési feladatok megszervezéséhez
szükséges döntései előkészítése céljából. A települési önkormányzat a köznevelés-fejlesztési tervhez
adott véleményéhez beszerzi a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, a
köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak
közössége (a továbbiakban: alkalmazotti közösség), szülői és diákszervezeteinek véleményét. A
kormányhivatal a köznevelés-fejlesztési tervet legalább ötévente értékeli, és szükség szerint
módosítja.
Gyalogné Lovas Irén polgármester
A napirendi pontot az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság tárgyalta, átadom a szót
az bizottság elnökének!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX törvény 102.§ bekezdése szerint a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ átszervezését!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2012.(III.30.) önkormányzati
határozata
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezése
a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján
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A Képviselő-testület
a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 102.§
bekezdése szerint átszervezi a Barota Mihály Általános
Művelődési Központot az alábbiak szerint:
1) Megszűnteti a Barota Mihály Általános Művelődési
Központot 2012. szeptember 01. napjával.
2) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ
megszűnésével a településen, mint a megszűnt intézmény jogutódjai két intézmény jön létre, egy önállóan
működő általános iskola és egy önállóan működő óvoda.
Az Általános Művelődési Központ többi intézménye, így
a Kulturális intézményegység, Könyvtár és a Konyha
szakfeladatként jelenik meg Bököny Község Önkormányzat tárgyévi költségvetésében.
3) a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 88. § (6)
bekezdése szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivataltól Független közoktatási szakértő kirendelését
kéri
4) Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a következő rendes
Képviselő-testületi ülésre a Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos dokumentumokat
elkészíti és a képviselő-testület elé terjeszti.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

3. Napirendi pont:
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő legmagasabb hatósági díjak
megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvízellátás helyi
szabályozásáról szóló 15/2011.(XII.01.) rendelet hatályon kívül helyezése
Gulyás József jegyző:
A Képviselő-testület az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv. 10. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva 2011. évben megalkotta a közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a
közműves ivóvízellátás helyi szabályozásáról szóló 15/2011. (XII. 20.) rendeletét.
A Magyar Közlöny 2011. évi 166. számában megjelent a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény (továbbiakban: Vtv.), mely 2011. december 31. napjától módosította az árak
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megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényt (továbbiakban: Ártv.). A Vtv. 74. § (2)
bekezdésének 3. pontja szerint, felhatalmazást kap a viziközmű szolgáltatásért felelős miniszter, hogy
rendeletben állapítsa meg a viziközmű szolgáltatás díjait és azok alkalmazásának kezdő időpontját,
azonban a Vtv. 76. § (1) bekezdése alapján a miniszteri rendelet hatálybalépéséit a viziközmű
szolgáltató legfeljebb az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
szóló miniszteri rendeletben a rá vonatkozóan meghatározott, 2011. december 31-én hatályos díjat,
az ettől eltérő esetben a viziközmű-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz
képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 2012. január 23-án kelt levelében - a fentiekben
ismertetett körülmények alapján - felhívta a figyelmet arra, hogy a Képviselő-testületnek 2011.
december 31. napjától kezdődően, ebben a vonatkozásban nincs rendeletalkotási lehetősége, ezért a
jelenlegi szabályokat hatályon kívül kell helyezni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a
díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvízellátás helyi szabályozásáról szóló 15/2011. (XII. 01.)
rendelet hatályon kívül helyezését!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2012. (III. 30.) önkormányzati
rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő legmagasabb hatósági díjak
megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvízellátás helyi
szabályozásáról szóló 15/2011. (XII. 01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 8. §
(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő legmagasabb
hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves
ivóvízellátás helyi szabályozásáról szóló 15/2011. (XII. 01.) önkormányzati rendelet.
2. § (1) Ez a rendelet 2012. március 30. napján 18 órakor lép hatályba és 2012. április 1-jén hatályát
veszti.

* Fodor János megérkezik az ülésterembe.
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4. Napirendi pont:
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjak megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló díjakat a 2011. december 22-én tartott
testületi ülésén nem fogadta el, a 178/2011.(XII.22.) önkormányzati határozatában döntött arról,
hogy a szilárdhulladék közszolgáltatási díjakat egységesen 5%-kal emelje meg, akkor újra tárgyalja és
elfogadja a díjkalkulációt.
A díjkalkulációt a Nyír-Flop Kft. ennek megfelelően elküldte, amiben a 80 literes kuka ürítésének
díját 226.- + ÁFA forintban és a 120 literes kuka ürítésének díját 278.- +ÁFA forintban határozta
meg, mely összegek a napirendi ponthoz bescannelt dokumentumokat összehasonlítva a
decemberben beterjesztett díjkalkulációnál nagyobb összeget tartalmaznak. A hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvényt módosítása alapján, az 57.§-a tartalmazza a 2012. évben
megállapítható szilárdhulladék közszolgáltatással kapcsolatos díjainak alakulását. Az idézett törvény
57.§ -a (1) és (2) bekezdése szerint:
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja
meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.
(2) (2) Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el 2011. évre a települési önkormányzat
képviselő-testülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb
mértékét, a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a
2011. december 31-én alkalmazott díjat.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatási díjakat és a fent idézett törvény szövege értelmében, azt javasolja a
Képviselő-testület felé, hogy helyezze hatályon kívül a 178/2011.(XII.22.) önkormányzati
határozatot, és mint szerződő felek, a jogszabályt betartva a 2012. évben is a 2010. május 10-én kelt
szolgáltatási szerződés szerint vegye igénybe a település a szilárdhulladék elszállítását, az abban
meghatározott szolgáltatási díjaknak megfelelően, az abban megjelölt helyekről, az ott feltüntet
mennyiségben!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és a Pénzügyi
Bizottsághoz hasonlóan, a 178/2011.(XII.22.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezését
javasolja a Képviselő-testület felé, továbbá 2012. évben is a 2010. május 10-én kelt szolgáltatási
szerződés szerint vegye igénybe a település a szilárdhulladék elszállítását, az abban meghatározott
szolgáltatási díjaknak megfelelően, az abban megjelölt helyekről, az ott feltüntet mennyiségben!
Fodor János Nyír Flop Kft:
Folyamatban van a hulladékkezelési közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjstop eltörlése. A szolgáltató
szerint szükség van a kiegészítő bevételekre, hiszen nincs annyi bevételünk, amelyből
finanszírozhatnánk a kiadásainkat. A szolgáltatás folyamatos ellátása nehézkes, már a kötelező nettó
bérek kifizetése is megterheli a Nyír Flop Kft-t.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
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Bökönyben nagyon sok munkanélküli és kisnyugdíjas él. Ha megemelnénk a hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat, csak a kintlévőség emelkedne. Nem tudunk több költséget terhelni a lakosságra.
Szűcsné Fekete Irén bizottsági tag:
Változtatni kell a díjbeszedés módján is; csekkes befizetésre kell átváltani.
Fodor János Nyír Flop Kft:
50%-kal többe kerülne a csekkes befizetés.
Piskolczi Géza képviselő:
2014-től mennyiségi szemétszállítás lesz.
* Fodor János elhagyta az üléstermet.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki nem fogadja el a Nyír-Flop Kft.
által meghatározott 2012. évre vonatkozó szolgáltatási díjakat és hatályon kívül helyezi a
178/2011.(XII.22.) önkormányzati határozatát!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2012.(III. 30.) önkormányzati
határozata
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatási díjak megtárgyalása
A Képviselő-testület
1) nem fogadja el a Nyír-Flop Kft. által meghatározott
2012. évre vonatkozó szolgáltatási díjakat.
2) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 57.§ (1) és (2) bekezdése értelmében a
hulladékkezelési közszolgáltatási díjak legmagasabb
mértékét úgy határozza meg, hogy az a 2012. évben a
települési önkormányzat képviselő-testülete által
rendeletben
a
2011.
évre
megállapított
hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb
mértékét elérve annál ne legyen magasabb.
3) hatályon kívül helyezi a 178/2011.(XII.22.) önkormányzati határozatát
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Határidő: 2012. március 30.
Felelős: jegyző

5. Napirendi pont:
A 2012. évi Közbeszerzési terv elfogadása.
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.
5. § Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés
megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása
érdekében (közbeszerzés).
6. § (1) E törvény alkalmazásában ajánlatkérők:
b) 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.
10. § (1) A közbeszerzési értékhatárok:
a) az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatárok (a továbbiakban: uniós
értékhatárok);
b) a költségvetési törvényben nemzeti értékhatárokként meghatározott közbeszerzési értékhatárok (a
továbbiakban: nemzeti értékhatárok).
A közbeszerzési értékhatárokat 2012. évre a költségvetési törvény (2011. évi CLXXXIV.
Tv.) állapítja meg.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti és a
költségvetési törvény szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-jétől 2012. december
31-éig:
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•
•
•
•
•

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.

11. § (1) A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy
kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell
érteni (a továbbiakban: becsült érték).
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozattervezet elfogadására!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2012. (III.30.) önkormányzati
határozata
A 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában
A Képviselő-testület
Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét jelen
határozat 1. mellékletének megfelelően fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

6. Napirendi pont:
Tájékoztató a Nagykállói Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztásába Fehér János rendőr őrnagy
úr kinevezéséről
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Fehér János úr lett a Nagykállói Rendőrőrs új őrsparancsnoka és azt kéri a Képviselő-testülettől,
hogy a kinevezéséről szóló tájékoztatót legyen szíves tudomásul venni.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja Fehér János
őrsparancsnok kinevezéséről szóló tájékoztatót!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2012.(III.30.) önkormányzati
határozata
Tájékoztató a Nagykállói Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztásába
Fehér János rendőr őrnagy úr kinevezéséről
A képviselő-testület
elfogadja a Nagykállói Rendőrőrs őrsparancsnoki
beosztásába Fehér János rendőr őrnagy úr
kinevezéséről szóló tájékoztatót.

7. Napirendi pont:
Egyebek

- Sportudvar pályázat
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból
származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló Belügyminisztérium 4/2012.
(III.01) BM rendelete alapján az „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés” címmel
pályázat nyújtható be. A pályázat 90%-os támogatottságú, így az Önkormányzatot 2 209 288Ft
összegű önerő terhelné.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a Belügyminisztérium
4/2012. (III.01) BM rendelete alapján az „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés” c.
pályázaton való részvételt!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2012. (III.30.) önkormányzati
határozata
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése pályázat
A Képviselő-testület
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló
Belügy13

minisztérium 4/2012. (III.01) BM rendelete alapján az
„Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés” címmel
pályázatot nyújt be.
1)Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
projekt költségvetését az alábbiak szerint rögzíti:

TEVÉKENYSÉG
Sportudvar fejlesztés,
felújítás

BRUTTÓ
TÁMOGATÁS
ELSZÁMOLHATÓ
I ARÁNY
KÖLTSÉG
(90%)

ÖNERŐ

20 320 455

18 288 409

2 032 046

Eszközbeszerzés
Tervezés díj kiviteli
tervekre

134 112

120 700

13 412

825 500

742 950

82 550

Közbeszerzési eljárás

304 800

274 320

30 480

Műszaki ellenőrzés

508 000

457 200

50 800

ÖSSZESEN

22 092 867

19 883 579

2 209 288

2) A projekt megvalósításhoz szükséges önerő összegét a
2012. évi költségvetési rendeletben biztosítja
3) Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
továbbiakban vállalja, hogy a jelen projekt keretében
megvalósuló
fejlesztéshez
kapcsolódó
szolgáltatás
fenntartásáról és működtetéséről hosszú távon, de minimum 5
évig gondoskodik.
Bököny
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza Gyalogné Lovas Irén polgármestert a pályázat
aláírására és benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: pályázati kiírásban meghatározott határidők

- Hosszú távú sportkoncepció megtárgyalása, elfogadása
Gulyás József jegyző ismerteti Bököny Község Önkormányzat hosszú távú sportkoncepcióját.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja Bököny Község
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Önkormányzat hosszú távú sportkoncepcióját!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2012. (III.30.) önkormányzati
határozata
Hosszú távú sportkoncepció megtárgyalása, elfogadása
A Képviselő-testület
elfogadta, Bököny Község Önkormányzat Hosszú
Távú Sportkoncepcióját.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósulása keretében térfigyelő kamera
rendszer kiépítéséről szóló pályázat
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Belügyminisztérium 4/2012. (III.01) BM rendelete alapján a “Közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósulása keretében térfigyelő kamera rendszer kiépítéséről” címmel pályázat
nyújtható be. A pályázat 90%-os támogatottságú, így az Önkormányzatot 604.711 Ft összegű önerő
terhelné.
Papp Csaba képviselő:
Mindenképp támogatom a pályázaton való részvételt.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Én is támogatom.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a Belügyminisztérium
4/2012. (III.01) BM rendelete alapján a “Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósulása
keretében térfigyelő kamera rendszer kiépítéséről” c. pályázaton való részvételt!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2012. (III.30.) önkormányzati
határozata
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósulása keretében térfigyelő kamera
rendszer kiépítéséről szóló pályázat
A Képviselő-testület
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének
részletes feltételeiről szóló Belügyminisztérium 4/2012. (III.01) BM
rendelete alapján a “Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
megvalósulása keretében térfigyelő kamera rendszer kiépítéséről” címmel pályázatot nyújt be.
1) Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt
költségvetését az alábbiak szerint rögzíti:
BRUTTÓ
TÁMOGATÁSI
TEVÉKENYSÉG ELSZÁMOLHATÓ
ARÁNY (90%)
KÖLTSÉG
Kamera rendszer
kiépítése
4.256.405.3.830.764.-

ÖNERŐ
425.641.-

Munkadíj

1.790.700.-

1.611.630.-

179.070.-

ÖSSZESEN

6.047.105.-

5.442.394.-

604.711.-

2)A projekt megvalósításhoz szükséges önerő összegét a 2012. évi
költségvetési rendeletben biztosítja
3)Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a továbbiakban
vállalja, hogy a jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztéshez
kapcsolódó szolgáltatás fenntartásáról és működtetéséről hosszú
távon, de minimum 5 évig gondoskodik.
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Gyalogné Lovas Irén polgármestert a pályázat aláírására és
benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: pályázati kiírásban meghatározott határidők

- A gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
16

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Gulyás József jegyző:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (1a) bekezdése szerint „ha a felhatalmazás
jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén - ha a társulási
megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására
kiterjed - az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy
ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A
rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselőtestületének
hozzájárulása szükséges.”
Fentiekre tekintettel Nagykálló Város Jegyzője megküldte számunkra az elkészült gyermekjóléti,
gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a gyermekjóléti,
gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2012.(III.30.) önkormányzati
határozata
gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról
A képviselő-testület
elfogadja Nagykálló Város Jegyzője által küldött
gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és
a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet.
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Több napirendi pont nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

Kmft.

PH.
Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

polgármester

jegyző

Papp Csaba

Dr. Komoróczy Péter
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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