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Napirendi pontok tárgyalása:
1) Iskola fűtés korszerűsítésének megtárgyalása
Vastag György ÁMK Igazgató:
Egy hajdúnánási cég érkezett az iskola fűtés korszerűsítésével kapcsolatosan, szeretném
bemutatni őket. Véleményem szerint érdemes meghallgatni őket, javaslatot szeretnének tenni.
Jövőre lejár a fűtés szerződésünk a Prométheusszal, és ez sok tagintézményt fog érinteni, ezért is
célszerű őket meghallgatni, hogy mit lépjünk ez ügyben. Mi először egy árajánlatot kértünk
tőlük, mert úgy tűnt, hogy kilyukadt a vezeték az iskola épülete alatt, amely komoly beruházás
lett volna, de szerencsére ez nem történt meg. Viszont a két kazán tönkrement, és ez a költség a
Dalkia céget érinti majd.

Urbán József:
Először is feltenném a kérdést, hogy gondolkoznak-e fűtés korszerűsítésen, illetve alternatív
energiaforrás felhasználásában? Az ilyen jellegű beruházások nagymértékben támogatottak. Ha
gondolkoznak ilyen lehetőségen, akkor együttműködve megvizsgálnánk, hogy milyen
lehetőségek jöhetnek önöknél számításba. Olyan lehetőségeket szeretnénk megmutatni, amelyek
alternatív fűtési módok. 20 kwattól 300 kwatt teljesítményű kazánok vannak, amelyeknél
alapvetően a pelletet használják. A pellet egy nyúltápszerű termék, amit fából állítanak elő. Az
alapanyag jóval olcsóbb a gáznál, illetve 60 %-kal kisebb az üzemeltetési költség a pellettel
működő kazánoknak, mint a gázműködésűeknél. Olyan kazánjaink vannak, amelyek pellettel
működnek, de rendes ajtójuk is van, és elégethető benne a fa is, illetve a pelletnél olcsóbb
fosszilis széngranulátumot is tudunk adni. A pályázatok a pellet működésű kazánokat támogatják,
de a rendszer még olcsóbban üzemeltethető, ha olyan kazánt választunk, amelyben a keletkezett
fa is elégethető, illetve a pellettel azonos mérettartományú, de olcsóbb fosszilis széngranulátum.
Több beszállítónk is van, így a beszerzést folyamatosan biztosítani tudjuk. Hozzá kell tenni, hogy
az energiakorszerűsítés akkor igazán hatékony, ha nemcsak a fűtés korszerűsítésén
gondolkozunk, hanem tudomásul vesszük, hogy először az elszökő energiát kell megállítanunk.
Gondolok én a szigetelésre, a nyílászárók cseréjére. Javasolnám, hogy nézzünk meg egy kisebb
épületet, amelyre kidolgoznánk egy stratégiát, és tennénk egy műszaki javaslatot. Konkrét
árajánlat adása után, tudnának gondolkozni rajta. Olyan kazánban kell gondolkozni, amellyel a
pályázat megnyerhető, pellet üzemű kazánban.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Mi a pellet technológia lényege, mivel lehet fűteni?
Urbán József:
A pellet előállítási költsége 25 Ft/kg. Folyékony fának is nevezik. Bruttó 55-60 Ft/kg áron lehet
ma megvásárolni. Ha megnyerik a pályázatot pellet üzemű rendszerre, akkor tudunk olcsóbb
anyagot is ajánlani.
Pelles Brigitta képviselő:
Nekem már ajánlották a pellet kazánt, és így már utánanéztem. A fűtésemet szeretném
korszerűsíteni, és azt hallottam, hogy ebben is többféle lehetőség van.
Asbóth József:
Környezethatékonyságról kell beszélnünk, mivel ha megszüntetjük az épület hő leadását, akkor a
gázfűtéssel is előbbre vagyunk. Ha van egy jó szigetelt házam, és ablakom, akkor gázból is
lényegesen kevesebb kell. Viszont gázt egy helyről tudunk vásárolni, a pelletnek pedig piaca van.
Sok céggel állunk kapcsolatban, és elmondták, hogy a pellet ára elérte azt a szintet, hogy csak
lefelé mehet. Egyre nagyobb piaca van. Viszont nagyon sok múlik azon is, hogy milyen
rendszerre építjük ki ezt a kazánt. A fogyasztáson kívül nagyon sok más előnye is van ezeknek a
kazánoknak. A fatüzeléshez képest szabályozhatjuk őket. Ha úgy döntünk, hogy elég volt, akkor
csak elfordítjuk a szoba termosztátot és leáll. Majdnem azt a kényelmet nyújtja, mint a gáz. A
fogyasztása úgy számolható ki, hogy 1 m3 gázhoz 2 kg pellet szükséges. Az iskolák
nagyfogyasztónak számítanak, így a gáz horribilis összegbe kerül nekik. Pellet állítható elő
kukoricából is, a legjobbnak a napraforgó pelletet tartanám az olajtartalma miatt. Ha úgy
döntenének, hogy a gázkazánokat kicserélik kondenzációs kazánra, akkor tudni kell, hogy azt a
fogyasztást, amelyre képes, nem tudják ezen a rendszeren elérni. Ez egy olyan rendszer, amely a

80-as években épült. A komplett rendszert felújítani majdnem annyiba kerül, mintha építenénk
egy másik iskolát. A pellet kazán kivitelezése egyszerűbb lenne. A régi kazánokat kitennénk, és a
helyére rákötnénk két pellet üzemű kazánt. Ha az egyik kazán tönkremegy ott a másik tartalékba,
illetve maradnának a gázkazánok is. Egyik hónapban egyik menne, a másik hónapban a másik,
hogy nyújtsuk az élettartamukat. Ha van egy kisebb épületük, mint pl. az óvoda, azt is meg lehet
csinálni bemutató jelleggel, és meglátják, hogy mennyit tudnak megspórolni, illetve hogyan
működik a rendszer.
Piskolczi Géza polgármester:
Ha ezt a pályázatok benyújtanánk, akkor önök bonyolítanák le a folyamatot?
Asbóth József:
A pályázatot egy külsős készítené el. Én gépész vagyok. Az érdeklődés felkeltése lenne most a
cél. Látniuk kell, hogy mennyire gazdaságos ez a fajta módszer. Automata üzemeltetésű kazánok
lennének, így ha minden intézményben ilyen kazánok lennének is, akkor is egy ember elég lenne
az üzemeltetésre. Kellenének az adatok, hogy mennyi a gázfogyasztás, milyen jellegű a gázkazán
és elvégezzük a szükséges számításokat energetikus segítségével. Vállalunk karbantartást is.
Piskolczi Géza polgármester:
Megkérném Önöket, hogy készítsenek egy számítást az iskola tekintetében, és ezt követően a
testület dönt a lehetőségekről.
Egyébként mennyibe kerül egy ilyen kazán?
Urbán József:
A legkisebb kazán 500-600 e Ft-ba kerül, de amilyen az iskolába kellene az kb. 1,5 millió Ft. De
más költségek is vannak, pl. egy tartályt is építeni kell a tárolásra. A gyártótól közvetlenül lehet
pelletet vásárolni. Magánhasználatra akár pellet előállító készülék is vásárolható. Mindenképpen
jó minőségű pelletet kell használni, különben megpihennek a kazánok. Minden hónapban meg
tudjuk küldeni a pellet kínálat listáját.
Piskolczi Géza polgármester:
Olyan fűtés rendszert nem lehet kialakítani, hogy beállítunk egy pellet kazánt és egy mindent
megevő kazánt?
Asbóth József:
De ezt is meg lehet csinálni. Fát, aprítékot is lehet rá tenni. Saját tapasztalatom szerint a szalmát
nem ajánlom, nagyon el kell találni a kazánt, hogy jól működjön.
Urbán József:
A legolcsóbban előállítható a faapríték, ennél olcsóbb jelenleg nincs.
Piskolczi Géza polgármester:
Köszönjük szépen a tájékoztatást, majd Igazgató úr felveszi önökkel a kapcsolatot, hogy
készítsenek egy számítást.

2) Barota Mihály Általános Művelődési Központ kihelyezett tagozat működtetésének
megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
Szeretném, ha meghallgatnánk a hölgyeket a kihelyezett tagozat működtetésével kapcsolatban.
Olyan iskolát szeretnének a községben működtetni, amely a lakosság fejlődését, előrehaladását
segítené.
Szentpéteri Erzsébet:
Szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet. Szentpéteri Erzsébet vagyok, a Dalanics György
Közoktatási és Kulturális Alapítvány kuratóriumának alelnöke. Arról lenne szó, hogy az
alapítványunk két iskolát fog szeptembertől működtetni. 2002-től működtetünk alapfokú
művészetoktatási intézményt, és megkaptuk az engedélyt arra, hogy szeptembertől gimnáziumi
képzést és szakképzést is oktathassunk. Azt szeretnénk, ha nemcsak a székhelyünkön
működnénk, hanem különböző telephelyeken kihelyezett tagozatot működtetnénk. Bökönyt több
okból is kiszemeltük. Sok jót hallottunk a településről, illetve ismerjük igazgató urat is, ismerjük
a helyi művészetoktatást. Voltunk már itt 2-3 hete, és beszéltünk igazgató úrral, polgármester
úrral. Szeretnénk a településen gimnáziumi képzést és szakképzést indítani szeptembertől,
amennyiben a Képviselő-testület erre igent mond. Elsősorban úgy szeretnénk megoldani, hogy a
helyi tantestületet is bevonnánk az oktatásba, akinek megfelelő végzettsége van. Elég sok
tapasztalatot szereztünk már, hiszen a megyében több mint 10 helyen oktatunk művészetoktatást
sikeresen. Több polgármesterrel beszéltünk már, és sok településen örömmel veszik a kihelyezett
tagozatú oktatást. Sokkal többen veszik rá magukat, hogy tanuljanak. Megtartó erő a település
számára. Az iskola mindenféleképpen megtartó erő, hiszen ha megszűnik egy iskola a
településen, akkor annak a településnek vége. Véleményem szerint meg kell erősíteni az iskolát,
amelyhez hozzájárul, ha más típusú iskolát is behozunk a községbe. Röviden ennyit szeretnék
elmondani. Szeretném bemutatni kollégámat, Horváth Krisztinát. Ő foglalkozik konkrétan ezzel
a területtel, megkérném, hogy tájékoztassa a testületet.
Horváth Krisztina:
Én is szeretném köszönti a Képviselő-testületet. Örülök, hogy itt lehetek. Hoztam egy
ismeretterjesztő prospektust, amelyet szeretnék mindenkinek átadni. Bököny település
profiljának erősítéséhez hozzá szeretnénk járulni, illetve a pedagógusok helyben jövedelem
kiegészítésre tehetnek szert. Azok az emberek, akik itt laknak, nem kell beutazniuk
Nyíregyházára vagy más településre, hogy tanulhassanak. Esti tagozatú gimnáziumról,
középiskoláról lenne szó, amely 8 osztályra épül. Az oktatás heti 2 alkalommal lenne, 3 órától
este 8 óráig, amiért az ÁMK-nak bérleti díjat fizetnénk. Elég színes a képzési kínálatunk, a
hiányszakmákat céloztuk meg elsősorban. Szeretnénk önökkel egy hosszú távú bérleti díjat kötni,
és szeretnénk, ha gyümölcsöző lenne az együttműködésünk. Ha kérdésük lenne, kérném
nyugodtan, tegyék fel.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Jelent ez az önkormányzatnak valamilyen plusz költséget, kiadást?
Horváth Krisztina:
Nem, semmilyen költséggel nem járna. Sőt bevételi forrás lenne, hiszen bérleti díjat fizetnénk. A
pedagógusok, a diákok, a község részére is előnyös lenne. Akik hozzánk beiratkoznak

diákigazolványra jogosultak, családi pótlékra 23 éves korig.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A felnőttoktatás térítésköteles lenne?
Horváth Krisztina:
Az az igazság, hogy az első szakképesítés megszerzése teljesen ingyenes egy minimális
beiratkozási díjat kell megfizetni, amely 4 e Ft. A második szakképesítésért már kell fizetni, mert
az államilag nem támogatott képzés. Tankönyvek megvásárlására nem kötelezzük a diákokat,
hiszen jegyzetből fognak tanulni. Nappali tagozaton a gimnázium megszerzése 4 évet vesz
igénybe, de ma már törvény adta lehetőség, hogy megoldható esti képzésen 2-3 év alatt elvégezni
az iskolát. Ha valaki szakiskolából jön, vagy szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik, akkor
beiratkozik hozzánk, osztályozó vizsgát tesz azokból a tantárgyakból, amelyeket nem tanult
korábban, és kezdhet a 10. vagy akár a 11. osztályban is.
Ács Lászlóné képviselő:
Az OKJ-s képzésekhez hol lenne a gyakorlati képzés?
Horváth Krisztina:
Ez még egyenlőre tárgyalás alapját képezi. Megpróbálunk gyakorlati helyszínt biztosítani, de az
lenne a legjobb megoldás, ha nem kellene a diákoknak Nyíregyházára beutazni, hanem
Bökönyben itt megoldható lenne vagy pedig a közelben a gyakorlati oktatás. Rugalmasak
vagyunk, hiszen ha a diák hoz egy nyilatkozatot, hogy ő meg tudja oldani egy vállalkozóval a
gyakorlatot, akkor az is lehetséges. Ha nem tud bejárni iskolába, akkor megírt dolgozatokkal
pótolhatja, természetesen jogszabályi előírások szem előtt tartásával megoldjuk, hogy le tudjon
év végén vizsgázni.
Dr. Horváth József képviselő:
Kizárólag 18 éven felüliek vehetnék részt ezen a képzéseken?
Horváth Krisztina:
Egyenlőre igen, de dolgozunk rajta, hogy fiatalabbakat is bevonjunk az oktatásba. De még
engedélyeztetés alatt áll ez a dolog. 18 év alattiak oktatása nappali tagozaton folyhat csak.
Dr. Horváth József képviselő:
Nagyon jó megoldás lenne, ha a 8. osztályos diákoknak nem kellene beutazni tanulni, hanem itt
helyben lenne az oktatás.
Horváth Krisztina:
Gazdasági szempontból az lenne a jó, ha legalább 15 fős csoportok lennének, sőt a
legoptimálisabb a 30 fős csoport lenne.
Ács Lászlóné képviselő:
Nagyon sok OKJ-s képzés van feltüntetve. Félő, hogy minden szakmára jelentkeznek, de nem
lesz meg az optimális létszám.

Horváth Krisztina:
Egyenlőre még tájékozódunk, hogy melyik szakmára lenne leginkább igény, és majd később
meglátjuk.
Dr. Horváth József képviselő:
Az a kérdés, hogy lenne erre kapacitása az iskolának, megfelelő szakmai háttere? Középfokú
oktatáshoz egyetemi végzettségű pedagógus szükséges.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Erről már beszélgettünk mi is. A fő tantárgyakat tudnák tanítani a mi pedagógusaink, megvan az
egyetemi végzettségük matematikából, történelemből, magyarból. Régen működött a községben
szakiskola és akkor feltétel volt a pedagógusoknak az egyetemi végzettség.
Piskolczi Géza polgármester:
Megkeresett bennünket Dr. Czap Lajos úr, hogy szakképző iskolát indítanának a községben.
Nagyon sok szakmát oktatnának, a tájékoztató anyag tartalmazza a szakmákat. Ez egy
alapítványi iskola lenne. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek az iskolák el fognak indulni.
Nézzünk szembe a tényekkel, hiszen Biriben 2 osztály indult jelenleg, ahová bökönyiek járnak.
Illetve amennyiben nyer Simon Péterék pályázata, abban az esetben 80 fő indulhatna a
tanfolyamukon. Ők még fizetnek is oktatási naponként 2 e Ft-ot, 44 e Ft-ot kapnak egy hónapban
a tanulók. 8-10 hónapos tanfolyamok ezek.
Ács Lászlóné képviselő:
Azt is el kell mondani, hogy ezek tréningek, mert OKJ-s képzést nem adnak. Bár van köztük
OKJ-s képzés is.
Horváth József képviselő:
Én szerintem annyi fele nem kellene elforgácsolni a lehetőségeinket, hiszen a potenciális tanulói
létszámunk adott.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Viszont, hogy néz ki, ha valamelyiket nem támogatja a Képviselő-testület. Egyiket támogatja a
másikat pedig nem?
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Viszont, ha támogatjuk mindegyiket, lehet nem lesz sehol meg a létszám. Igaza van Horváth
doktor úrnak, elforgácsolódik a létszám. Mindenhol lesz vagy 5 fő.
Piskolczi Géza polgármester:
A lehetőséget mindenkinek biztosítani kell.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2010. (III. 23.) számú
határozata
A Képviselő-testület
támogatja a Dalanics György Közoktatási és Kulturális
Alapítvány által fenntartott Mesterképző Középiskola és
Szakiskola és a SZAK-MA Szakképző Iskola (4400 Nyíregyháza,
Malom u. 30.) által kihelyezett tagozat indítását a 2010/2011-es
tanévtől a Barota Mihály ÁMK-ban.
3)
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és az ügykezelő
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.
Gulyás József jegyző:
2002-ben a Képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint
szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendeletet. Ez a rendelet aktualitását vesztette a
cafeteria miatt, így szükség volt egy új rendelet megalkotására.
Dr. Horváth József képviselő:
Adható vagy kötelező adni? Mert a rendeletben az szerepel, hogy adható.
Gulyás József jegyző:
A törvény előírja a köztisztviselők részére, kötelező adni a cafeteriát. Melegétkeztetés,
hidegétkeztetés, üdülési csekk, helyi bérlet, internethasználat stb tartozik a cafeteriába.
Dr. Horváth József képviselő:
Ha kötelető adni ezt a köztisztviselőknek, akkor úgy kell írni a rendeletben is.
A közalkalmazottaktól elvontunk mindent, a köztisztviselőknek minden jár. Ez gondot okoz. Én
nem a cafererián vitatkozok. Vannak viszont olyan dolgok pl. temetési segély, tanulási
hozzájárulás stb. amelyek adhatók, de nem kötelezők. Nekem semmi bajom nincs a
köztisztviselőkkel, viszont nagyon sok közalkalmazott van, akiktől elveszünk mindent. Ha
egyetért velem a Képviselő-testület, akkor a nem kötelező juttatásokat zároljuk a költségvetésben.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2010.(III.23.) számú
rendelete
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és az ügykezelő közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről
Bököny Község Önkormányzata a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a
további-akban: Ktv.) 4. §-ában, 44/A. § (1) és (2) bekezdésében, 49/F. §-ában, valamint a 67. §
(1) bekezdé-sében meghatározottak alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
13. § (2) bekezdésére is, az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hivatalában (a
továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők és az ügykezelő (a továbbiakban:
köztisztviselő) közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
(2) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket a jogosultságok munkaidő-arányosan
illetik meg.
(3) A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester vonatkozásában a polgármesteri tisztség
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével kell e rendelet
rendelkezéseit alkalmazni.
A béren kívüli juttatások rendszere
2. §
(1) A köztisztviselő részére az önkormányzat cafetéria-juttatást biztosít. A juttatásokra és a
támogatásokra adott évben kifizethető keretösszeget az önkormányzat a költségvetési
rendeletében egy-összegben állapítja meg.
(2) A juttatások, illetve támogatások formáit, mértékét, feltételeit külön-külön a jelen rendelet, és
a Ktv. 49/F. §-a alapján a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban „Cafeteria” címszó alatt
határozza meg.
(3) A hivatal költségvetésében szociális és kegyeleti támogatások céljára fedezetet kell biztosítani
(szociális keret). A szociális keret konkrét támogatási formák szerinti megoszlását a
Közszolgálati Szabályzatban a jegyző állapítja meg.
3. §
(1) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet a közszolgálati szabályzatban meghatározott módon
kell felhasználni.

(2) A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, a kérelem beérkezésének sorrendjében
kell felhasználni. A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket el kell utasítani.
(3) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni.
4. §
(1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális és jóléti juttatásokat
biztosítja:
a) Családalapítási támogatások
- egyösszegű – vissza nem térítendő – gyermekszületési és házasságkötési támogatás,
b) Szociális támogatások
- beiskolázási támogatás
- temetési segély
c) Illetményelőleg
d) Tanulmányi támogatás
e) Cafetéria juttatások a Ktv. alapján
(2) A köztisztviselő részére az önkormányzat az alábbi egészségügyi juttatásokat biztosítja:
szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához – vissza nem térítendő – hozzájárulás.
(3) A rendelet 4. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az
elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati
Szabályzatban állapítja meg.
5. §
(1) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt közeli hozzátartozót, amennyiben a
köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti
meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 685. § b) pontjában meghatározott személyek.
(2) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén,
kérelmére temetési segély illeti meg.
(3) A temetési segély összege a maximum 200.000 forint, amelynek kifizetését a jegyző
engedélyezi.
Záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától
kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 2/2002. (II.15.)
önkormányzati rendelet.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
módon gondoskodik.
(4) A jegyző a Közszolgálati Szabályzatban köteles meghatározni a Hivatal e rendeletben
szabályozott juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos konkrét feladatait, eljárásának
részletes szabályait.

4) Barota Mihály Általános Művelődési Központ vezetői pályázatának kiírása
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és alábbi módosításokat javasolja a bizottság. Legalább 5
éves szakmai tapasztalat, illetve a 3 év vezetői gyakorlatot vegyük ki belőle. Ne zárjuk ki azokat,
akiknek kevesebb gyakorlata van.
Dr. Horváth József képviselő:
Azért lenne jó ezt a részt kivenni a pályázatból, mert lehet lesz olyan jelentkező, akinek bár nincs
vezetői tapasztalata, de olyan szakmai programot tár elénk, amely szimpatikus lesz számunkra.
És az lenne a javaslatom, hogy a tantestület véleményével szembe ne menjünk. Még lenne egy
gondolatom ezzel kapcsolatosan. Én még beleírnám azt is a pályázati kiírásba, hogy a kinevezett
intézményvezetőtől elvárható legyen, hogy itt lakjon a kinevezés ideje alatt. Van szolgálati
lakásunk. Ne haragudjon meg Igazgató úr, hogy ezt mondom. Most kijárást kell fizetnünk, annak
ellenére, hogy van szolgálati lakás, illetve volt olyan helyzet, amikor nem volt elérhető Igazgató
úr éppen emiatt. A költségvetésben is szerepel, hogy egy pedagógus bérnek megfelelő összeget
kifizetünk kijárásra. Felesleges kiadásokba ne bonyolódjunk bele.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Én is egyetértek Horváth doktor úrral. Mikor én jártam iskolába, akkor minden pedagógusnak itt
kellett élnie, most pedig sorba költöznek el a tanárok. Fizetni kell nekik a kijárást, és ez nagy
terhet jelent nekünk.
Gulyás József jegyző:
Az előnyök közé felvesszük.
Piskolczi Géza polgármester:
Az elmúlt 7 évben 6 fiatal bökönyi pedagógust vettünk fel, de már mind a hatan elköltöztek.
Dr. Horváth József képviselő:
Én 25 évvel ezelőtt Szombathelyről költöztem ide.
Lenne még egy módosítási javaslatom. A vezetői megbízatás időtartama ne július 31-től, hanem
augusztus 01-től legyen. És ne augusztus 15-ig, hanem július 31-ig. Ezt csak a váltás miatt
kellene beírni.
Ács Lászlóné képviselő:
A pályázati kiírás szerint a közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű. Ezt
módosítani kellene határozott idejűre. Éppen elég gondunk van most ebből az Idősotthonban. Mi
utánanéztünk és lehet határozott idejű jogviszonyt kötni.
Gulyás József jegyző:
Csak így lehet megcsinálni határozatlan jogviszonyra. A vezetői megbízatás határozott időre szól.
Ács Lászlóné képviselő:
Ennek utána kellene nézni.

Dr. Horváth József képviselő:
Véleményem szerint maradjon így határozatlan közalkalmazotti jogviszony, határozott idejű
vezetői megbízatással.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2010.(III.23.) KT.
határozata
a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
vezető álláshelyének meghirdetéséről
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A nevelési-oktatási intézményben, pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre
szóló alkalmazás.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2010. augusztus 1. – 2015. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Bököny község, Barota Mihály Általános Művelődési Központ
4231 Bököny, Józesf A. u.. 2 szám
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységének irányítása, koordinálása, az Általános Művelődési Központhoz
tartozó intézmények jogszerű és az intézményi minőségirányítási programnak megfelelő
működés biztosítása a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és
egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.
Barota Mihály Általános Művelődési Központ tagintézményei:
Barota Mihály Általános Művelődési Központ Általános Iskolai Tagintézménye; Barota Mihály
Általános Művelődési Központ Óvodai Tagintézménye; Barota Mihály Általános Művelődési
Központ Kulturális Tagintézménye; Barota Mihály Általános Művelődési Központ Könyvtár
tagintézménye
Illetmény és juttatások:
hatályos jogszabályok alapján.

Pályázati feltétel:
- Felsőfokú képesítés, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18.§ (1) bekezdése, és
a 128.§ (22) bekezdése, valamint a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésekben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló
277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet 20.§ (2) és (5) bekezdése alapján
- Pedagógus munkakörben – legalább 5 év szakmai tapasztalat,
- Közoktatás vezető szakirányú szakképzettség,
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz,
 Az intézmény és tagintézményei vezetésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 Végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 Nyilatkozat arról, hogy a – pályázatával kapcsolatban – testületi ülés keretében kívánja-e
zárt ülés megtartását,
 Nyilatkozat, melyben a pályázatának és abban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A beosztáshoz kapcsolatos juttatás:
Igény szerint szolgálati lakás biztosítása
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (4231 Bököny, Kossuth u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: Barota Mihály Általános Művelődési Központ intézményvezető pályázata
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Képviselő-testület a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5.§ (10) bekezdése értelmében történő
véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül összehívott ülésén bírálja el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje:
A jogszabályban előírt véleményezési eljárásokat követően, 30 napon belül összehívott rendes
képviselő-testületi ülés időpontja
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bököny Község polgármestere nyújt, a
42/566-0025-ös telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
- Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldala – www.kozigallas.gov.hu
- Oktatási Közlöny - szerkesztőség által meghatározott időpontban
- Helyben szokásos mód: Bököny Község honlapja - www.bokony.hu, valamint az
önkormányzat hírdető táblája,
- Megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírásnak az Oktatási Közlönyben, a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
történő megjelentetéséről.
5) Napkollektoros rendszer pályázati lehetőségeinek megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
Mindenki megkapta az írásbeli előterjesztést.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ez a rendszer meleg vizet szolgáltatna?
Piskolczi Géza polgármester:
Igen, meleg vizet. Az Idősek Otthonát és a konyhát érintené ez a rendszer.
Papp Csaba képviselő:
Az a kérdés, hogy mennyi az intézmények melegvíz fogyasztása évente.
Piskolczi Géza polgármester:
Meg lehet nézni, hogy mennyi a fogyasztás az Idősek Otthonában a nyári hónapokban, mert télen
a fűtéssel együtt van.
Dr. Horváth József képviselő:
Még be kell fejeznünk a Művelődési Ház felújítását, itt van a Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítése is. Van még feladatunk.
Ács Lászlóné képviselő:
Mindenképpen utána kellene járni az Idősek Otthonában, hogy milyen lehetősége lenne a
napkollektoros rendszernek.
Dr. Horváth József képviselő:
Meg kellene várni a tetőtér beépítést.
Piskolczi Géza polgármester:
Volt már kint Csordás György, és azt mondta, hogy kb. 50-60 m2 napkollektorra lenne szükség
az Idősek Otthonában. Ez is egy alternatív fűtési megtakarítás. Én úgy gondolom, hogy hívjuk
meg Csordás Györgyöt a testületi ülésre, és elmondja a lehetőségeinket.
Ács Lászlóné képviselő:
350 e Ft gázt fizetünk nyáron. Télen 680 e Ft körüli a fűtés miatt. A fűtés korszerűsítésén kellene

gondolkoznunk, mert nagyon sokat fizetünk a gázért.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2010. (III. 23.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a napkollektoros rendszer pályázati lehetőségeit a következő
képviselő-testületi
ülésen
megtárgyalja.
Megbízza
a
polgármestert, hogy Csordás Györgyöt meghívja az ülésre.
6) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Szűcsné Fekekte Irén képviselő:
Tájékoztat bennünket polgármester úr a betörések kapcsán. Szeretném megkérdezni, hogy az Ifi
tanyával kapcsolatosan a biztosító felmérte-e már a kár értékét?
Piskolczi Géza polgármester:
Nem térítik meg a kárt, mivel az épület nem volt biztosítva. 6 éve üresen állt az épület, és
kivettük a biztosításból. 2 éve megcsinálták az Ifi tanyát, és nem került vissza a biztosításba.
Lehet én vagyok a felelős, az is lehet, vagy aki odatelepítette a gépeket.
Szűcsné Fekekte Irén képviselő:
Kinek a felelőssége, hogy nem lett biztosítva az épület? Jegyző úrnak utána kellene nézni. Több
100 e Ft-os kárról van szó. Amikor a pályázatot az önkormányzat megnyerte, akkor oda kellett
volna rá figyelni, hogy biztosítva legyen. Kérem jegyző urat, hogy keresse meg a felelőst, és
tájékoztasson minket a kár mértékéről. Még azt is megkérdezném, hogy az önkormányzat épülete
biztosítva van-e. Vagyonilag és az eszközök is.
Piskolczi Géza polgármester:
Pontosan nem tudom a kár mértékét, a fűtés rendszer kára kb. 60-80 e Ft. Lehet a biztosító nem is
fizetett volna betörési kárra, hanem az elemi kárra. Vagy egy minimális összeget.
Gyalog Imre képviselő:
Összbiztosítást kell kötni. Kedvezőbb, mint külön-külön mindent biztosítani.
Papp Csaba képviselő:
A közmeghallgatás kapcsán elmondanám, hogy 4 éven keresztül kint ültünk, most pedig nem.
Tettek fel hozzánk kérdéseket, amelyekre nem tudtunk reagálni. Rendes képviselő-testületi ülés
volt, és nincs jegyzőkönyv, jegyzőkönyv hitelesítő, napirend elfogadása.

Piskolczi Géza polgármester:
Készült jegyzőkönyv. Eddig sem volt jegyzőkönyv hitelesítő. A beszámolómban már benne volt
a közmeghallgatás és elfogadta a képviselő-testület a napirendet. Azért nem döntöttem úgy hogy
üljön ki a testület, mert többen szóltak, hogy nem akarnak kiülni. Eddig egyszer nem tettek fel
nektek kérdéseket.
Gyalog Imre képviselő:
4 évvel ezelőtt Kis Guszti és Igazgató úr ült kint polgármester mellett, majd utána minden évben
kint ültünk mi is, csak most nem.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Szabálytalanul volt az egész lefolytatva.
A kövesút karbantartása hogy halad?
Piskolczi Géza polgármester:
Megcsinálták az utakat. Még 1-1,5 millió Ft-ot hozzá kellett volna tenni, és azokat az utakat,
amiket a kállói cég csinált azokat is rendbe hozták volna.
Gyalog Imre képviselő:
2 hónap múlva ugyanolyanok lesznek az utak, mint voltak. A Váci Mihály utcán már ki van
verve az út, és még csak egy hete csinálták meg.
Piskolczi Géza polgármester:
A nagy gépeket ki kellene tiltani az utakról. A 3-5 tonnánál nagyobb súlyúakat.
Dr. Horváth József jegyző:
Említi polgármester úr a beszámolójában a 0117-es fasort. Mire gondol polgármester úr?
Piskolczi Géza polgármester:
A Matild néni kertjén található a 0117-es fasor. Nagyon lopták a fát ott, és levágattuk. Lett 66
mázsa fa belőle. Az egy osztatlan közös terület. Almásinéék kimérték azt a területet, és az a fasor
az ő földterületükbe esett bele. Az út közvetlenül a fasor után van, azt követően pedig Taskó
Miklósnak van ott földje, az is osztatlan közös tábla. 640 m2-es az az út, de mi ott utat nem
fogunk tudni csinálni. Véleményem szerint adjuk el Taskó Miklósnak azt az utat.
Gyalog Imre képviselő:
Az önkormányzati tulajdonban lévő utat adjuk el?
Piskolczi Géza polgármester:
Igen, azt a területet mindig használta valaki.
Gulyás József jegyző:
Meg kell nézni az ingatlan nyilvántartásban, hogy minek van nyilvánítva az a terület.
Gyalog Imre képviselő:
Külterületen is vannak utak, és azokat sem használjuk, azzal sem tudunk mit csinálni.

Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Szerintem nem kell eladni semmit sem, ami a tulajdonunk. Bérbe kell adni Taskó Miklósnak.
Gyalog Imre képviselő:
A betörésekkel kapcsolatban beszámolt polgármester úr, és mégsem tesztek semmit sem. Fél
évvel ezelőtt volt egy javaslatom, és mégsem csináltok semmit. Megvárjátok, hogy mindenkit
kiraboljanak.
Piskolczi Géza polgármester:
Nagykállóban működik egy őrző védő kft, és őket megbíznánk, de fizetnünk is kell érte.
Gyalog Imre képviselő:
Én nem erre gondoltam. Tavaly nyáron a hálózat tv műsorában volt egy riport, hogy vannak
települések, ahol valaki önkormányzati vagy magántulajdonban kárt tesz, az nem kap semmiféle
ellátást az önkormányzattól egy évig, vagy egy meghatározott ideig. Ennek kapcsán a bűnözés
visszaszorult a településen.
Piskolczi Géza polgármester:
De meg sem találják a tetteseket a rendőrök.
Gulyás József jegyző:
Utánanéztem ennek, de ilyen rendeletet nem lehet hozni. Alkotmányellenes ilyen rendeletet
alkotni.
Gyalog Imre képviselő:
Meg kell kérdezni, hogy azon a településen, hogy csinálták meg. Valamit tenni kell, ez nem
állapot.
Piskolczi Géza polgármester:
Reggel 5-től este 10-11 óráig őrzik az erdőt, és egyik reggelre 20 szál fát kivágtak.
Az erdő körüli árkolás a jövő héten befejeződik.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2010. (III. 23.) számú
határozata
A Képviselő-testület
elfogadta a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű
határozatokról.

7) Egyebek
− Érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról döntés
Piskolczi Géza polgármester:
Bobikné Sándor Erzsébet szólt, hogy van egy pályázati lehetőség, mellyel mikrofont lehetne
vásárolni. Minél nagyobb önerőt vállalunk be, annál nagyobb az esély a nyerésre. 315 e Ft önerőt
kérne.
Gulyás József jegyző:
Érdekeltségnövelő pályázatról lenne szó.
Gyalog Imre képviselő:
A házasságkötő teremben sem működik a mikrofon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2010. (III. 23.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésén úgy határozott, hogy a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján közművelődési
támogatásra pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Tagintézmény
műszaki-technikai felszereltségét vezeték nélküli digitális mikrofonok vásárlásával biztosítani a
helyi és egyéb műsorok színvonalát, technikai igényeinek kielégítését.
A fejlesztés megvalósulási helye: 4231 Bököny, Kossuth u. 2.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés

adatok Ft-ban
2010. év

Önrész

200.000

Igényelt
támogatás

415.000

Teljes
költség

615.000

Képviselő-testület a saját forrás összegét a 3/2010. (II.09.) számú 2010. évi költségvetési rendelet
12. számú mellékletében a Fejlesztési bevételek között kimutatott - társ.-gazd. infrastrukturális
szempontból elmaradott települési önkormányzatok feladatai – állami támogatásból biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, az ehhez szükséges szerződések
aláírására.
− Tálas Attila Ady E. u. 33. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
Felolvassa a kérelmet.
Gulyás József jegyző:
Már döntött erről a kérelemről a képviselő-testület, megszavaztátok.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2010. (III. 23.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Tálas Attila Ady E. u. 33. szám alatti lakos kérelmét elfogadja.
− Törő István József A. u. 12. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
Felolvassa a kérelmet.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az ő kertje magánterület, és azt csinál, amit akar.
Dr. Horváth József képviselő:
Amikor ő megvette azt a telket, akkor már keresztül jártak rajta.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2010. (III. 23.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Törő István József A. 12. szám alatti lakos kérelmét elutasítja.

− Intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítása
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és úgy döntöttünk, hogy meghallgatjuk
Ács Lászlónét a rendelet módosítással kapcsolatban.
Ács Lászlóné képviselő:
Minden évben meg kell határozni a fenntartónak az intézményi térítési díjakat. Ez évben is
megtörtént. A szociális rendelet módosítása már nem írja elő a sávos térítési díjat, így a szociális
étkeztetés helyszínen fogyasztás, elvitel esetén 256 Ft +áfa 320 Ft, lakáson történő étkeztetés
esetén 288 Ft + áfa 360 Ft. A törvény lehetőséget ad arra, hogy a kérelmező szociális és vagyoni
helyzetét figyelembe véve az intézményi térítési díjnál alacsonyabb térítési díjat is
megállapíthatunk. Szeretném javasolni, hogy ezt vegyük figyelembe, mivel nagyon nagy az
emelkedés a térítési díjban. A nyugdíjminimum 150 %-ánál alacsonyabb jövedelemben élőkre
gondolunk, mivel 56 % náluk a növekedés. A 150-300 % közöttieknél 30 %, míg 300 %
felettieknél 9 % az emelkedés. Így arra gondoltunk, hogy az alsó szintnél is egy 30 %-os emelést
javasolnánk, és így lenne a helyszínen fogyasztás, elvitel esetén a térítési díj 192 Ft + áfa azaz
240 Ft, lakáson történő étkezetés esetén 224 Ft + áfa azaz 280 Ft. Az étkezés a jegyző által
kiadott igazolással történt, de ebben az évben már erre nincs szükség. Egyedülállók és kis
jövedelemmel rendelkezőknél még ezt a lehetőséget fenntartanánk. Az időskorúak ápoló
gondozó ellátásánál is változott a törvényi rendelkezés. Már nincs sávos jövedelmi viszony,
viszont megmaradt a jegyzői igazolás, a vagyonvizsgálat. Lehetőség van arra, hogy a kérelmező
illetve hozzátartozója nyilatkozatot tesz arról, hogy az intézményi térítési díjjal azonos személyi
térítési díjat fizeti meg. Most 52.810 Ft-ban van megállapítva az intézményi térítési díj. A házi
segítségnyújtás esetén áfa és térítésmentes szolgáltatást szeretnénk biztosítani. A nappali
ellátásnál viszont a minimum összeget mindenkinek meg kell fizetni, aki ezt a szolgáltatást
igénybe veszi. Ez a minimum összeg 20 Ft/nap lenne. A napközbeni tartózkodást és az ott
étkezést igénybevevők esetében 70 Ft/nap. Ilyenre nem adunk lehetőséget, de a rendeletnek
tartalmaznia kell. A vendégétkeztetés, alkalmazotti étkeztetés változatlan. Ha ezt elfogadja a
képviselő-testület akkor április 01-től alkalmaznánk a rendeletet.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2010. (III. 23.) számú
rendelete
az intézményi térítési díjak megállapításáról
Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 1.§(1) és (3) bekezdés, 16.§ (1) bekezdésében, a jogalkotásról szóló
1987. évi XI. tv.10.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv.-ben és a 133/1997. (VII.29.)
Korm. rend., a 29/1993. (II.07.) Korm. rendeletében kapott felhatalmazás alapján a
természetben nyújtott szociális ellátások térítési díjainak, valamint a gyermekek

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 148.§ (2) és (6)
bekezdése alapján az önkormányzat által fenntartott gyermekintézmények étkezési térítési
díjainak helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Bököny Község Önkormányzata által fenntartott Bentlakásos
Idősek Otthonában személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra terjed ki (bentlakásos,
szociális étkeztetés) továbbá az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó
gyermekintézményekre (óvoda, általános iskolai napközi, menzák) munkahelyi
vendéglátásra.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §
(9) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült
ráfordítások egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke.
A 29/1993. évi Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
132. §-ának (1) bekezdése e) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a
következőket rendeli el: Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált
összegű normatív állami hozzájárulást határoz meg, a szolgáltatásra, ellátásra vonatkozó
szolgáltatási önköltség kiszámítását követően az egyes normatíva kategóriákhoz tartozó
normatív állami hozzájárulás levonásával kell az intézményi térítési díjakat megállapítani.
Az intézményi térítési díjakat Bököny Község Önkormányzat Helyi rendeletének 2.§
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, Bentlakásos idősek otthona, tartalmazza,
mely 2010. évben a következők szerint változik:
2.§
A rendelet 1. §-ban meghatározott intézmények térítési díjai az alábbiak:
1.) Szociális étkeztetés
I./ a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén :
256+ÁFA -ft / nap = 320.b.) Lakáson történő étkeztetés esetén:
288+ÁFA -ft/ nap = 360.- A kérelmezők szociális és vagyoni helyzetét figyelembe véve:
II./ a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének a 150%-át nem haladja meg:
192 +ÁFA -ft /nap = 240.-

b.) Lakáson történő étkeztetés esetén, egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének a 150%-át nem haladja meg :
224+ÁFA -ft/nap = 280.III. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása: (ÁFA mentes)
a) 2007. évben normatív hozzájárulásban részesült,
1.760.- ft/nap
52.810.- ft/hó
b) Szoctv. 68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező-ellátottak után
illeti meg,
1.760.- ft/nap
52.810.- ft/hó
IV. Házi segítségnyújtás gondozási óradíja: (ÁFA mentes)
Térítésmentes
V. Nappali ellátás: (ÁFA mentes)
1./ Idősek Klubja:
a.) csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre,
étkezés igénybevétele nélkül:
b.) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők esetén:

20.- ft/nap
70 - ft/nap

2) Oktatási Intézmények
- Óvoda

254.127.-

- Napközi ( tízórai,ebéd,uzsonna)

305.153.205.103.-

- Menza (ebéd)

/100 %/; /290.-/
/50%/
/145.-/
/100%/;
/50%/
/100%/;
/50%/

/350.-/
/175.-/
/235.-/
/120.-/

3) Munkahelyi vendéglátás
Térítési díj:
-Dolgozói /önkormányzati dolgozók/
-Vendég

438.458.-

3.§

/500.-/
/524.-/

(1) E rendelet 2010. április 01. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az intézményi térítési díjról szóló
4/2009.(IV.01.) Kt. rendelet.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Még az egyebekben szeretném megköszönni Horváth doktor úrnak, hogy vett éves bérletet. A
pályázatok kapcsán elmondanám, hogy ebben az évben két részletben kellett pályázni óvodára,
és az iskolára, de már attól féltünk, hogy a második alkalomból nem lesz semmi. De múlt hét
végén megkaptuk a támogatást az óvodára, iskolára, pedagógus bérkiegészítésre, integrációs
pedagógiai rendszer oktatására. Elég sok pénzt jelent ez a két intézménynek, de kötelezettségeket
is jelent. A számítógép pályázat kapcsán elmondanám, hogy végül 16 számítógépet, és 8 digitális
táblát kapunk. Ez elég komoly dolog lesz, mert felügyelet szükséges majd ezekben a
tantermekben. Megfelelő módon kell ezeket használni, mert nagyon költséges a karbantartásuk.
Tegnap tájékoztatott polgármester úr, hogy a TÁMOP-os pályázat is nyert. Szeptembertől lesz
végrehajtva. 8,3 millió Ft-ot nyertünk iskolai tehetségfejlesztésre, 1,5 éves végrehajtásra. Ebben
lesz egy kis eszközbeszerzés is.
− Telefondíj adózásával kapcsolatos határozat
Gulyás József jegyző:
A költségvetés tárgyalásakor elfogadta a képviselő-testület a cégtelefonra vonatkozó
rendelkezést. Tájékozattuk a 24 embert, akiket ez érint. Kellene ehhez egy program, amellyel
lehetne követni a hívásokat, napi híváslistát kellene vezetnünk.
Pelles Brigitta képviselő:
Én megmondom őszintén, azért nem fogom ezt befizetni, mert magánjelleggel nem telefonálok.
Megnyertük a pályázatot, amellyel állandóan telefonálnom kell, árajánlatokat kérni.
Dr. Horváth József képviselő:
Azért vetettük ezt a kérdést fel, mert az önkormányzatnak akkor is ki kell ezt a 20 %-ot fizetni, ha
egyáltalán nem telefonáltok magán jelleggel. Célszerűbb lenne ennek a telefonszámlának a 20
%-át valamilyen módon összegyűjteni, mert egyébként még ekkora adóval megbüntetnek
bennünket. Ha annyi pénzem lenne, hogy ezt az összeget ki tudnám mindenki helyett fizetni,
akkor kifizetném, hogy ne kelljen az önkormányzatnak kétszer annyit kifizetni az adóhivatalnak.
Ha a 90 dolgozó között elosszuk ezt az összeget, akkor nem sok jut egy főre.
Én nem arra gondoltam, hogy vegyünk egy telefonközpontot, vagy programot, amely kiszűri a
hívásokat, hanem arra, hogy minden dolgozó fizet.
8)
Bököny Község Önkormányzat
beérkezett pályázatok elbírálása

Polgármesteri

Hivatal

akadálymentesítésére

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a zárt ülés
tartását.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2010. (III. 23.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy a Czellér-Ber Kft-t (4030 Debrecen, Gilányi
27.) hiánypótlásra hívja fel a Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítésére kiírt pályázatban kért dokumentumok
benyújtása végett.
− Újfehértó-Bököny
részvételről döntés

Viziközmű

Beruházási

Társulás

Társulási

Tanácsülésen

való

Piskolczi Géza polgármester:
Március 23-án Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanács ülésen nem
tudok részt venni. Szükség lenne egy képviselő-testületi határozatra, hogy a testület megbízza
Kovács Tibor alpolgármestert, hogy helyettesítsen ezen az ülésen.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2010. (III. 23.) számú
határozata
A Képviselő-testület
meghatalmazza Kovács Tibor alpolgármestert, hogy Bököny
Község Önkormányzata nevében Piskolczi Géza polgármestert
helyettesítve 2010. március 29. napján tartandó Újfehértó Bököny Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsi
ülésén teljes körűen képviselje.

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

Kmft

Piskolczi Géza
polgármester

Gulyás József
jegyző
Ács Lászlóné
jegyzőkönyv hitelesítő
Pelles Brigitta
jegyzőkönyv-hitelesítő

