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Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Pelles Brigitta és Berki Györgyné képviselőket. A
javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére:
1) Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
2) A költségvetésről szóló 2/2008. (II.14.) számú rendeletének módosítása
3) Tájékoztató a 2008/2009-es tanév és nevelési év kezdéséről, a személyi és tárgyi feltételek
alakulásáról
4) ADÉL Kistérségi Társulás Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ bökönyi
intézményegység 2008. félévi beszámolójának megtárgyalása, elfogadása
5) Védőnői szolgálat vállalkozásba való kiadása
6) Döntés a Bursa Hungarica pályázat benyújtásáról
7) Polgármester tájékoztatója
8) Egyebek

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2008. (IX.11.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről
2) A költségvetésről szóló 2/2008. (II.14.) számú rendeletének
módosítása
3) Tájékoztató a 2008/2009-es tanév és nevelési év kezdéséről,
a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról
4) ADÉL Kistérségi Társulás Dél-Nyírségi Szociális és
Gyermekjóléti Központ bökönyi intézményegység 2008. félévi
beszámolójának megtárgyalása, elfogadása
5) Védőnői szolgálat vállalkozásba való kiadása
6) Döntés a Bursa Hungarica pályázat benyújtásáról
7) Polgármester tájékoztatója
8) Egyebek
Napirend tárgyalása:
1) Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetés alakulását. Megállapították, hogy
időarányosan az esetek nagy részében 50 % körüli a teljesítés. Azok az intézkedések, amiket
hoztak, azoknak a hatásai a 2. félévben lesz esedékes, pl. létszámleépítés. Nagyobb arányú
volt a teljesítés az iskolánál, óvodánál. Ez abból ered, hogy az 1. félév nagyobb rész.
Megtárgyalásra javasolja a bizottság a napirendi pontot.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
129/2008. (IX.11.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének 1. félévi
teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadta.

2) A költségvetésről szóló 2/2008. (II.14.) számú rendeletének módosítása
Dr. Horváth József képviselő:
Tárgyalta a bizottság a rendelet módosítást. Itt jelentkeznek azok a megszorítások, amelyekről
az elmúlt időszakban döntöttek. Elfogadásra javasolja a bizottság. Volt egy kérdése a
Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy a mezőőri szolgálatról döntöttek, és a létszámnál még
szerepel a 2 fő. Érdemben nem tudnak lépni, mert az egyik mezőőr táppénzen van.
Dr. Papp László képviselő:
Jelenleg a deficit 20 millió Ft felett van. Gondolkozni kell, hogy lesz ez 10 millió Ft körül.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A konyháról 1 fő takarító át lett helyezve az Idősek Otthonában. Hogy történt az áthelyezés, a
későbbiekben lesz-e ennek anyagi hatása.
Piskolczi Géza polgármester:
Nem lesz anyagi hatása az Önkormányzatra nézve. Átkerült a Dél-Nyírségi Társuláshoz.
Dr. Papp László képviselő:
Állandóra van felvéve?
Ács Lászlóné képviselő:
Igen állandóra.
Dr. Papp László képviselő:
Eddig hány takarító volt az Idősek Otthonában?
Ács Lászlóné képviselő:
Eddig nem volt a takarítói státusz betöltve.
Piskolczi Géza polgármester:
Közhasznú, közcélú emberek végezték a takarítást.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2008. (IX.11.) számú
rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 14.) számú rendelet
módosításáról
Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint az államháztartásról szóló módosított 217/1998 (XII.30.) korm. rend.
meghatározottakat - a 2/2008.(II.14.) évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1.§
A költségvetési rendelet 3.§ (1)-(2) számú bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő testület a helyi önkormányzat 2008. évi összesített költségvetésének
548.943 eFt-ban
a./ bevételi főösszegét
b./ kiadási főösszegét
573.698 eFt-ban
állapítja meg 24.755 eFt forráshiánnyal.
2.§
A költségvetési rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület a létszám előirányzatot 109 főben határozza meg.
3.§
A költségvetési rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2008. évi
működési célú bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza
meg:
Működési bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Működési bevételek

745.606 eFt.
15.817 eFt.

- Működési célra átvett pénzeszközök

64.774 eFt.

- Sajátos bevételek

13.280 eFt.

- Intézményfinanszírozás

212.688 eFt.

- SZJA és állami támogatások

414.292 eFt.

- Forráshiány (folyószámla hitel)

24.755 eFt.

Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Támogatások átadott pénzeszközök
- Személyi juttatások

745.606 eFt.
16.395 eFt.
213.333 eFt.

- Személyi juttatások járuléka

69.427 eFt.

- Dologi kiadások

112.599 eFt.

- Szociális juttatások

121.164 eFt.

- Intézményfinanszírozás

212.688 eFt.

4.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
3) Tájékoztató a 2008/2009-es tanév és nevelési év kezdéséről, a személyi és tárgyi
feltételek alakulásáról
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
A bizottság a beszámolót elfogadhatónak tartotta, elfogadásra javasolja.
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a tájékoztatót és elfogadásra javasolja.
Dr. Papp László képviselő:
Igazgató úrtól szeretné megkérdezni, hogy hányan működtek közre a falunapon.
Vastag György ÁMK Igazgató:
8 fő vett részt a falunapon. Az alapanyagot a hivataltól kapták, a konyhán töltötték meg a
káposztát, itt főzték meg, az adagolás a pályán történt.
Dr. Papp László képviselő:
Vannak még gyerekek, akiknek nincs tankönyve?
Vastag György ÁMK Igazgató:
Még 3 gyerek van. Az egyik Csiki gyereknek, meg két Váradi gyereknek nincs még könyve.
Szednek 1000 Ft-ot diáksportra, 200 Ft-ot fénymásolásra. Ezt nem fizették még be.
Ács Lászlóné képviselő:
Már voltak kint a családnál. Igyekeznek, hogy befizessék ezt az összeget. A Váradi családnál
gond van, 2 gyereknek Nyíregyházára kell járnia tanulni. Vannak könyveik, mert bukottak.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Minden évben változnak a tankönyvek.

Dr. Papp László képviselő:
Várta volna Igazgató úrtól, hogy beszámol, hogy indultak a csoportok, a biztonsági őr
munkájáról, eredményes-e.
Vastag György ÁMK Igazgató:
A biztonsági őr eredménye óriási. A szülők nem mennek be még az udvarra sem. Lezárták a
hátsó részt, már csak a József Attila utca felől lehet bemenni. Becsengetés után nem
árusíthatnak a büfében. Ennek az lesz a hátulütője, hogy a szülők panaszkodni fognak, hogy a
tanárokkal nem tudnak beszélni, így több szülői értekezletet, fogadóórát tartanak majd.
Vannak szülők, akik támogatják az ötletet, és azt mondják, hogy már hamarabb is kellett
volna biztonsági őr. A tanórák zavartalansága biztosított. A csoport összevonások jelentős
létszám növekedést eredményeztek. Van olyan csoport pl. a harmadikosoknál 27 fő van, de az
elsősöknél 40 gyerek van. Még nem állt be a létszám. Lesznek, akik kiveszik a gyerekeiket a
napköziből. Azoknak a gyerekeknek, akik nem akarnak tanulni, és zavarják a többi gyereket,
javasolni fogják, hogy ne járjon napközibe. Már több felszólító levelet küldött. A
gyermekvédelmi felelős a felső tagozatban jelezte, hogy vannak, akikkel gondok vannak.
Jövő héten fognak családot látogatni.
Radócz János pedagógus:
Annyit szeretne hozzászólni, hogy az ő véleménye is az, hogy a biztonsági őr alkalmazása
nagyon pozitív. A csoportok nagy létszámban működnek. 40 gyerekkel tanítani nagyon nehéz.
Piskolczi Géza polgármester:
Biztos nehéz, csak az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre kevesebb a napközis
létszám.
Gorgyánné Kasu Zsuzsa védőnő:
Jónak tartja a biztonsági őrt. Nem lehetne-e az első osztályban két napközis csoportot csinálni.
Se írni, se olvasni, se számolni nem tudnak az elsős gyerekek, és mire a tanár megmutatja,
hogy mit nyissál ki, és hol addigra mehetnek haza, és otthon kell elkészíteni a házit.
Piskolczi Géza polgármester:
Keresnek megoldást.
Dr. Papp László képviselő:
Szeretné megkérdezni, hogy az Igazgató úr mit gondol. Gazdasági szempontból lehet, hogy
így jobb, de az a kérdés, hogy megéri-e. Tényleg nem fognak tanulni az elsősök.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Készítettek egy számítást. Az állami leosztás nagyon megváltozott, és lecsökkent. 25-26 %ban fedezi a bért az állami leosztás.
Piskolczi Géza polgármester:
Az állam így faragja lefele a normatívát. Lehet, hogy 2 év múlva nem lesz napközi sem.
Dr. Papp László képviselő:
Lehet lesz, csak az önkormányzatra bízza az állam a megoldást.

Papp Csaba képviselő:
Jó, de az alapfeladatuk az oktatás biztosítása. Ha a saját gyerekeiket nem támogatják, akkor
kit támogatnak. El fognak menni az emberek. Ez nem egy vállalkozás, nem lehet mindenből
hasznot húzni.
Piskolczi Géza polgármester:
Akit most nyernek pályázaton, annak be lehet segíteni az első osztályban.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek foglalkoztatására kapják. A munkába járását kell
biztosítani.
Dr. Papp László képviselő:
Ezzel kapcsolatban vannak fenntartásai, mert elküldenek embereket, most meg felvesznek.
Meghatározták a státuszokat.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Az intézményi létszámban nem fog szerepelni.
Dr. Papp László képviselő:
Azzal sem ért egyet, hogy fizika órát nem fizika szakos tanár tartja.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Ő sem ért egyet ezzel, de Gerhardt Róbert nem jön vissza.
Dr. Papp László képviselő:
Akkor fel kell venni egy óraadó tanárt.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Az az igazság, hogy jó lenne ezt az ügyet rendezni. Jelenleg van egy fizika szakos tanár, aki
táppénzen van. Ha visszajön, akkor be tud állni dolgozni.
Dr. Papp László képviselő:
Feljelentette Igazgató úr Gerhardt Róbertet?
Vastag György ÁMK Igazgató:
Igen. Azért mert olyan kijelentéseket tett, hogy 1 évig táppénzen lesz, és mellette íjászkodni
fog, szereli az antennát. Vele nem is közölt semmit. Neki nem mondta, hogy táppénzen lesz, a
gazdasági irodába jelentette be.
Gerhardt Róbert pedagógus megérkezett az ülésre.
Gerhardt Róbert pedagógus:
Rosszul esett neki, hogy 16. évi munkásság után arról kapott értesítést az Egészségbiztosítási
Pénztártól, hogy vizsgálat folyik ellene. Egy vizsgálat melynek célja kideríteni, hogy milyen
okból van ő táppénzen. Egy kicsit nehezére esik, hogy magyarázkodnia kell, de elmond
mindent. Nem érzi magát hazug csalónak, nem érzi, hogy bármi miatt félnie kell. Alig várja,
hogy jöjjön az ellenőrzés. Szeretné elmondani, hogy milyen vádak érték Igazgató úr felől. Az
Igazgató úrtól kapott kérdésekre válaszolna. Hogy mi a táppénz oka, hogy lehet táppénzen, ha
nyáron táborban van a gyerekekkel, hogy íjászkodhat, hogy szerel közben számítógépet,

antennákat? Az orvosi eljárás megállapította, hogy orrsövény ferdülése van, amelyet operálni
kellene. Folyik egy rendőrségi eljárás, amely kapcsán kéthetente szembesítésre kell járnia,
tárgyalásra kell mennie. Rendőrségi eljárás van ellene, 2. fokon garázdasággal gyanúsítják.
Mindezen dolgok megviselték, és fontolgatta, hogy otthagyja a pályát. 3 hét után kijött
táppénzből, mert nem tudta, hogy milyen lehetőségei vannak. A tábort pályázták. Ő szervezte
meg, a programokat is. Dilemmában állt, hogy mi legyen. Nem érezte úgy, hogy le kell
mondania, és csalódást kell okoznia 30 gyereknek. Úgy gondolja, hogy ez egy tisztességes
döntés volt. Elmentek a táborba, de senki nem tudja, hogy aludt, mit élt állt. Ne gondolják,
hogy könnyű volt. Ha valaki azt gondolja, hogy azért tette, mert kapott érte 70 e Ft-ot, az
téved. A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Mikor vége lett a tábornak, akkor beszélt a
Munkaügyi Felügyelőséggel és ők mondták, hogy van egy olyan lehetőség, hogy
pszichológiai vizsgálattal hosszabb időre el lehet menni táppénzre. Felkeresett több
pszichológust, több vizsgálaton volt. Megállapítást nyert, hogy javasolják, hogy elmenjen
táppénzre. Ezzel a papírral jött a háziorvoshoz, és itt így írták ki bizonytalan időre táppénzre.
Ez azt jelenti, hogy kontrollokra kell járnia. Mondta Igazgató úrnak, hogy szeretne hosszabb
időre akár egy évre táppénzre menni. Hétfő reggel hívta az iskolát, hogy orvosi kivizsgálásra
kell mennie, és táppénzen lesz. Az íjászati edzéseknek vége lett, mikor hazajött a táborból.
Íjászversenyre ment. Mindenki tudja, hogy az íjászat olyan sport, ami lelki megnyugvást,
kikapcsolódást okoz. Nem tudja, hogy miért baj, hogy az ember próbál kikapcsolódni. Neki az
orvosa javasolta, hogy kapcsolódjon ki. Nem mondta, hogy a 4 fal között kell eltöltenie az
időt. Az önkormányzatnál rendszergazda, de ez nem azt jelenti, hogy egész nap itt kell ülnie,
hanem ha jönnie kell jön. Nem gyerekekkel kell eltöltenie ezt az időt. A gyerek, aki a sérelmet
okozta, továbbra is az iskolában van, és szembe kellene vele néznie minden nap.
Másodállásban internet szolgáltató is. A kollégája és ő körülbelül kéthetente egyszer
kimennek egy húsz perces munkára. Nem érti ebben mi a probléma. Nagyon rosszul esik,
hogy csalónak és hazugnak bélyegezik. Ez a fajta megnyilvánulás az Igazgató részéről nem
azt erősíti meg, hogy mindenképpen jöjjön vissza dolgozni, hanem éppen ellenkezőleg.
Nagyon negatív hatása van rá.
Dr. Papp László képviselő:
Szólt a munkahelyén, hogy táppénzen van?
Gerhardt Róbert pedagógus:
Ködöböcz Zoltán tanár úrnak szólt. Hétfőn beszélt Igazgató úrral, és mondta neki, hogy
valószínűleg hosszabb időre megy el táppénzre. Hétfőn mikor az alakuló ülés volt, akkor
kellett mennie vizsgálatra.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Annyira emlékszik, hogy mondta Gerhardt Róbert, hogy 500 kérdésre kell válaszolnia, de
abból nem lehet tudni mi lesz.
Dr. Horváth József képviselő:
Abban az esetben, ha valakinek több munkaviszonya van, elképzelhető, hogy csak az egyik
munkaviszonyában keresőképtelen. A többiben lehet keresőképes. Addig lesz táppénzen, míg
ő aláírja. Ő pedig addig írja alá, amíg szakemberek javasolják neki. Senki nem tudja
megmondani, hogy mikor fog munkába állni.

Vastag György ÁMK Igazgató:
A munka a depresszióra a legjobb megoldás. Már régen el kellett volna felejtenie a dolgot.
Gerhardt Róbert pedagógus:
2-3 hetente újra el kell mindent mondania, hogy mi történt.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Elnézést kér, túlzás volt, amit mondott.
Papp Csaba képviselő:
Szűcs Zsoltit miért kellett elküldeni, miért pont rá esett a választás?
Vastag György ÁMK Igazgató:
Pénzügyi Bizottsági ülésen már elmondta.
Papp Csaba képviselő:
Ezek az emberek itt élnek Bökönyben, nem úgy, mint akik kijárnak. Nekik 1-kor nem telik le
a munkaidejük, mindig megtalálni őket. A szülei elkerültek Debrecenbe, de ő itt maradt
Bökönyben. Aki bökönyi lakos annak nem adnak munkát, hanem annak, aki csak elviszi a
pénzt.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Rengeteg bökönyit felvett, és nagyon sokan közülük elköltöztek. Nem igaz, hogy csak az
idegeneket veszi fel.
Piskolczi Géza polgármester:
Az elmúlt 6 évben nem volt idegen felvéve csak bökönyi. 7 bökönyi pedagógust vettek fel, és
ma már senki nem itt lakik.
Dr. Papp László képviselő:
Szűcs Zsoltinak mindig is több lesz a helyi ismerete, szemben azzal, aki tegyük fel Borsod
megyéből jár ki. Jobban fogja ismerni a gyerekeket. A régi pedagógusok ismerik a szülői
hátteret, mi otthon a probléma. Egy pedagógus sem költözik ide, aki csak tud, menekül innen,
az nem az ő hibájuk, hanem sokszor a Képviselő-testületé, hogy ilyen helyzet van. Miért nem
lehet olyan embert elküldeni, akinek sokkal nagyobb a fizetése. Valószínű, 2 év múlva
elmegy nyugdíjba.
Piskolczi Géza polgármester:
Akinek 2 éve van hátra nyugdíjig, azok védettséget élveznek. Azoknak a 2 évet az ÁMK-nak
ki kellett volna fizetni. Körülbelül 4-5 millió Ft-tal terhelte volna meg az önkormányzatot egy
pedagógus. Tiszta szívből sajnálja Szűcs Zsoltit. Azt hiszi, hogy egy ilyen fizetésű, és
végzettségű pedagógust napközis tanárnak alkalmazni luxus, független, egyedülálló. Lehet
azért esett rá az Igazgató úr választása. Igazgató úr ezt, ha felvállalja, jól döntött.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Az önkormányzat döntött a napközis csoportok összevonásáról. Ezekről a szakfeladatokról
kellett elküldeni embert.

Dr. Papp László képviselő:
Igazgató úr határozza meg, hogy melyik szakfeladaton ki lesz.
Szűcs Zsolt pedagógus:
Egy baj volt, úgy mentek a dolgok, mióta itt van Igazgató úr, ahogy mentek. Voltak dolgok,
amelyek nem biztos, hogy törvényesek voltak. Hitegette, hogy ha Robi nem dolgozik, akkor
dolgozhat tovább. Következő héten megkapta a levelet, hogy megszűnt a munkaviszonya.
Nem kellett volna hitegetni. Tavaly volt egy átvizsgálás, és megállapították, hogy 3 főt el kell
küldeni. Most pedig 6-7 embert küldött el. Neki is megvan a képesítése, és Igazgató úr
ellenfelet lát benne.
Dr. Horváth József képviselő:
Elfogadja az érvelését. Vannak az Igazgató úrnak is hibái. Egyetlen egy dologban szeretne a
védelmére kelni. Ő kapott egy döntést a Képviselő-testület felől, hogy ezt a 6 embert le kell
építenie. Ha valakit vezetőnek alkalmasnak tartanak, akkor el tudja dönteni, hogy ki legyen az
a 6 ember. Ők megadták, hogy 24 státusza legyen. Kénytelen volt elküldeni a 6 embert. Ő
tiltakozott a legjobban ellene. Mondta, hogy nem ért egyet a megszorításokkal. Elsiklottak
amellett, hogy az 1. osztályosok mellett ki kellett volna állni. Nemcsak az övé a felelősség.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Meg akarta tudni, hogy elmegy-e Gerhardt Róbert vagy sem. Ha tudja, hogy elmegy, akkor
nem kellett volna elküldeni senkit sem. Mondta előző testületi ülésen, hogy várják meg az
alakuló ülést, hogy megy-e el valaki.
Papp Csaba képviselő:
Az iskolában fegyelmezési problémák is vannak. Kevés férfi tanár van, jobban tudnak
fegyelmet tartani.
Dr. Papp László képviselő:
Mikor itt volt Urbin Péterné is, akkor Igazgató úrral kijelentették, hogy nekik 24 főre van
szükségük. Akik el lettek küldve azokat kell először visszahívni, ha szükség lesz emberre.
Vastag György ÁMK Igazgató:
A javaslatot mikor behozta a Képviselő-testületi ülésre, akkor utána ő kiszámolta, hogy hány
fővel fog ez járni.
Dr. Papp László képviselő:
Az ő hatásköre, hogy kit választott elküldeni. A személyes ellentéteket ki kell iktatni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az előterjesztésben látják, hogy a konyha kihasználtsága az étkeztetés szempontjából 37 %os. Leírja az élelmezésvezető is, hogy reméli többen fognak étkezni. Tájékozódtak-e arról,
hogy miért nem étkezik annyi gyerek, amennyi be van tervezve? Ha ez nem változik, akkor
indokolt-e ennyi fővel működtetni a konyhát. Utána néznek-e, hogy az ételek természetes
anyagból készülnek-e? Tudomást szerzett arról, hogy olyan élelmiszert adnak a gyerekeknek,
amelyek csomagolt leves porból készülnek vagy csibefasírtot. Az lenne a kérése, hogy
javasolná, hogy ellenőrzést kellene tartani a konyha működésével kapcsolatosan. Nagy
problémák vannak ott. A szakács asszony 4 órát ül naponta az irodában, pedig van egy
élelmezésvezető, számítógépes rendszer van neki a munkájához. Nem indokolt a 1,5 fő

alkalmazása. A szakács nem a feladatát végzi. Nem étkezett ott, de kifogásolható az ételek
minősége.
Gorgyánné Kasu Zsuzsa védőnő:
Ő ott ebédel. Néha van csibefasírt, egy hónapban egyszer, de szerinte jó a ebéd.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Írta az előterjesztésben, hogy visszaszorult az étkezők száma, ezért indokolt egy fővel a
létszámcsökkentés. Ennek az az oka, hogy az ingyenes étkezőkön kívül, alig vannak, akik
fizetnének.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Azt is hallotta, hogy alig van 10-20 étkező, akiknek fizetnie kellene. A többiek ingyen
étkeznek. Magas a térítési díj. Úgy vannak a szülők, hogy rossz ebédért nem fizetnek.
Vastag György ÁMK Igazgató:
A testület állapítja meg a térítési díjat.
Gorgyánné Kasu Zsuzsa védőnő:
Azok mondanak ilyet, akiknek fizetni kellene.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Szeretné kérdezni Igazgató urat, hogy valamilyen ellenőrzést szokott-e tartani, mikor mennek
a dolgozók haza, hogy milyen táskával mennek. Olyanokat hallanak, hogy megrakott táskával
mennek, viszik a nagy táska nyersanyagot. Utána kell nézni. Kénytelenek lesznek bizottságot
létrehozni, akik ki fogják vizsgálni az ügyet. Ha bebizonyosodnak ezek a dolgok, akkor
szankciót fognak alkalmazni, akik ezeket a dolgokat elkövetik, azokkal szemben.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Már többször beszélt az élelmezésvezetővel, elmondta neki ezeket a dolgokat. Eszébe se jutott
neki ilyen. Be fog menni, le fogja ellenőrizni őket. Jönnek dolgozni, és elmennek bevásárolni.
Pelles Brigitta képviselő:
Úgy kell, mint az Idősek Otthonában. Táska nélkül jönnek és mennek a dolgozók.
Papp Csaba képviselő:
Jaksi polgármester úr annak idején járt ellenőrizni.
Piskolczi Géza polgármester:
500 gyereknek be van fizetve az ebédje, és 20 ember nem megy el étkezni, de ott van az
ebédjük. Mit tennének azzal a 20 ebéddel?
Dr. Papp László képviselő:
Repetába ki kellene osztani.
Piskolczi Géza polgármester:
De honnan tudja, hogy a 20 ember két óra után nem megy-e be.
Papp Csaba képviselő:
Be kell jelenteni, hogy hányan mennek ebédelni.

Dr. Papp László képviselő:
Arra már volt példa, hogy Jaksi Jószef polgármester úr nem is egy embert kapott már el.
Gorgyánné Kasu Zsuzsa védőnő:
De a gyerekeknek mindig van repeta.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Azért örül az ellenőrzésnek, mert jönnek az ellenőrzések, most volt ÁNTSZ ellenőrzés, és
mindig találnak hiányosságot. Lássák, hogy néz ki az a hely.
Dr. Papp László képviselő:
Mi történik a moslékkal a konyhán?
Vastag György ÁMK Igazgató:
Veszélyes hulladék a moslék, nem lehetne tárolni. Urbin Péterrel megegyezést kötöttek, hogy
elhordja a moslékot, és a falunapra egy disznót hizlal. Tóthnéról szeretné elmondani, hogy
már az előző vezető esetében is így volt, hogy besegített az adminisztrációba, és pár ezer
forinttal többet kap. Dolgoznak a konyhások eleget.
Dr. Papp László képviselő:
Szeretné kérni, hogy a következő testületi ülésre hozzák be az első hét étlapját.
Dr. Horváth József képviselő:
Ő minden alkalommal átnézi, aláírja az étlapot. Az Idősek Otthonáét is ugyanúgy. Azért nem
vállal felelősséget, hogy pl. a csontlevest porból készítik-e. A konyhához bemenni nem sok
joga van, az élelmezés egészségügy az állategészség ügyhöz tartozik. Elég érdekes módon, de
ez így van.
Papp Csaba képviselő:
A következő testületi ülésre kérik, hogy Igazgató úr számoljon be a konyháról.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Javasolja, hogy ne az egész testület menjen a konyhára, hanem bízzanak meg 3 embert.
Dr. Papp László képviselő:
Legyen az Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Javasolná Szűcsné Fekete Irén képviselőt. Ő maga is vállalja.
Pelles Brigitta képviselő:
Legyen Radócz János a harmadik személy.
Dr. Papp László képviselő:
A Teleházban volt, és katasztrofális a helyzet. Ki volt festve, a régi asztalok voltak berakva, a
klaviatúrák közvetlenül egymás mellett voltak. A munka eredményével van gond. Megérti a
szűkös erőforrásokat. Úgy érzi, hogy visszafele fejlődnek. A vezetékeket be kellett volna
vésni a falba. Azok az asztalok nem elegendők a munkához.

Piskolczi Géza polgármester:
A kábelek be vannak a kábelcsatornába vezetve. A 10 cm-es válaszfalba nem vésték bele a
kábelt. Azokhoz az asztalokhoz nem 100 kg-os emberek fognak ülni, hanem gyerekek. El
fognak férni. 24 férőhelyet be kellett tenni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Miért kellett egy hónappal ezelőtt bezárni a Teleházat? Hallotta a lakosságtól, hogy nem
működött a szolgáltatás.
Piskolczi Géza polgármester:
A Teleház az utolsó 3 nap volt csak bezárva.
Ács Lászlóné képviselő:
Azt kifogásolja, hogy csak délelőtt van fénymásolás. Délelőtt iskolában vannak a gyerekek, és
délután már nem tudnak másolni.
Piskolczi Géza polgármester:
Ezt meg fogják oldani. Csak sajnos a teleházi dolgozó táppénzen van jelenleg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130/2008. (IX.11.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 2008/2009-es tanév és nevelési év kezdéséről, a személyi és
tárgyi feltételek alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadta.
Felelős: ÁMK igazgató
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2008. (IX.11.) számú
határozata
A Képviselő-testület
megbízza Dr. Komoróczy Péter, Szűcsné Fekete Irén
képviselőket és Radócz Jánost az Oktatási, Egészségügyi és
Sport Bizottság tagját, hogy a konyhán ellenőrzést tartsanak.
Felelős: Dr. Komoróczy Péter
Határidő: 2008. október 30.

4) ADÉL Kistérségi Társulás Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ bökönyi
intézményegység 2008. félévi beszámolójának megtárgyalása, elfogadása
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Megállapították, hogy időarányos, sőt annál jobb a
teljesítés. A kiadási rész 50 % alatti teljesítést mutat.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az Igazgatási Bizottság szintén elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2008. (IX.11.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az ADÉL Kistérségi Társulás Dél-Nyírségi Szociális és
Gyermekjóléti Központ bökönyi intézményegység 2008. félévi
beszámolóját elfogadta.
5) Védőnői szolgálat vállalkozásba való kiadása
Gulyás József jegyző:
A Képviselő-testület mondta, hogy szeptemberben hozzák be ezt a napirendi pontot újra
megtárgyalni. Gazdaságossági szempontból szeretnék kiadni vállalkozásba.
Gorgyánné Kasu Zsuzsa védőnő:
Nem szeretné vállalkozásba csinálni. Sok mindent nem értenek. Ha vállalkozásba
kimennének, akkor mi lenne Sallai Irén védőnővel. Januártól 3 hónapig szabadságon lesz,
utána 4 hónapig még dolgozik. A szabadság után még a felmentési idejét dolgozza le.
Dr. Papp László képviselő:
Ha kiadják vállalkozásba, akkor felmenthetik a munkavégzés alól.
Papp Csaba képviselő:
Ki kellene számolni, hogy megéri-e.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az orvosi vállalkozás kezdetben jó volt nekik, de most nem. Ha köztisztviselő lenne több bért
tudna adni magának, mint most. Előnye a függetlenség. De ha nem tud mellékjövedelmet
szerezni, nem éri meg.

Gorgyánné Kasu Zsuzsa védőnő:
Beszélt Balkánnyal, Nagykállóval, de azok városok. Ők nem végeznek iskolai munkát. Sokkal
több a gondozottjuk.
Papp Csaba képviselő:
Ki kell számolni, hogy melyik érné meg.
Dr. Horváth József képviselő:
Most megnézte a félévi beszámolóban. Az előirányzat 9.236 e Ft, ebből 3.957 e Ft van
elköltve, ez 42,81 %. A legnagyobb része a bér és bérjellegű kiadások, a dologi kiadásokra
van 318 e Ft eddig, 17 %-os teljesítés. Az a kérdés, hogy ebből a 9.236 e Ft-ból mennyi a tb.
leosztás, és mennyit tesznek hozzá. Mikor a háziorvosi szolgálatok kimentek vállalkozásba,
akkor csak annyi támogatást kaptak, amennyit a tb. fizetett, az önkormányzati támogatás
megszűnt.
Gorgyánné Kasu Zsuzsa védőnő:
Ha kimegy vállalkozásba az neki plusz költség. Az iskolában nincs orvosi szoba, ezért ő
állandó működési engedélyt nem fog kapni.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Ha vállalkozásba csinálja, akkor sokkal szigorúbbak a jogszabályok. Nem hiszi, hogy meg
fogja nekik érni.
Piskolczi Géza polgármester:
Marad a jelenlegi állapotban a védőnői szolgálat. Egy számítást behoznak, és majd állást
foglal a Képviselő-testület.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Akkor vegyék fel a napirendek közé ennek a megtárgyalását, ha a védőnők kérik. Várják meg
az új védőnőt.
Piskolczi Géza polgármester:
Halasszák el a döntést április 30-ig, míg Sallai Irén felmentése lejár.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A jövő évi költségvetés tervezésekor kell rá visszatérni. Fogják tudni az állami normatíva
összegét.
Dr. Horváth József képviselő:
A tb. leosztást kell tudni.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2008. (IX.11.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a védőnői szolgálat
megtárgyalását elnapolja.

vállalkozásba

való

kiadásának

Gorgyánné Kasu Zsuzsa védőnő és Gerhardt Róbert pedagógus elhagyta az üléstermet.
6) Döntés a Bursa Hungarica pályázat benyújtásáról
Csak egy elvi hozzájárulásra van szükség.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
134/2008. (IX.11.) számú
határozata
A Képviselő-testület
csatlakozik a Bursa Hungarica pályázathoz a felsőoktatási
intézményekben tanuló diákok támogatása céljából.
Dr. Komoróczy Péter képviselő elhagyta az üléstermet.
7) Polgármester tájékoztatója
Piskolczi Géza polgármester:
Mindenki megkapta a beszámolót. Szeretné kiegészíteni, hogy nyert az Önkormányzat egy
mikrobuszt, igaz még hivatalosan nem jelent meg. Várja a Képviselő-testület álláspontját,
hogy mit csináljanak az autóval. Azt javasolja, hogy tartsák meg az Opelt is. Az iskola is
sokszor kéri. A 2 busz 2 fordulóval elviszi a futbalistákat, közel 10 e Ft üzemanyagból. Egy
busz 45 e Ft-ért viszi el őket. Az új buszt a Családsegítő Szolgálattal közösen kell használni.
Pl. ebédhordásra, beteglátogatásra, bevásárlásra a rászorulóknak. Hogy a Családsegítőnél
felvállalja-e valaki ennek a vezetését, vagy felvesznek rá valakit az a jövő kérdése.
Papp Csaba képviselő:
Ha oda kell adniuk, akkor a Suzuki minek. Megbeszélték, hogy ha ezt a pályázatot
megnyerik, akkor a Suzukit eladják. Minek fenntartani 3 autót, felesleges.

Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Csak a Suzukit kell eladni, a másik kettő maradjon.
Piskolczi Géza polgármester:
Visszaveszik a Suzukit.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Polgármester tájékoztatja őket, hogy ezt a pályázatot is elutasították szakmai okokra
hivatkozva. Milyen szakember az, aki készíti a pályázatokat. Van-e felelős az
önkormányzatnál, aki utánanéz, hogy ha beadták a pályázatot, minden rendbe zajlik-e. Ha így
fog folytatódni, soha nem fognak pályázatot nyerni.
Piskolczi Géza polgármester:
Az illegális hulladéklerakók felszámolása című pályázat kapcsán bement Tisza Andráshoz az
MVH-hoz, ő a felelőse a pályázatnak. Megkérdezte tőle, hogy van ez, hogy ilyen kevés
pályázat nyer. Jó volt a pályázat, de azt mondta, hogy ne őt kérdezze, hanem feljebb kell
menni. Az egész országban ez megy. Az iskola, konyha pályázat nem megfelelő pontszámban
részesült, így lett elutasítva. Nem tudják, hogy állítsák fel a pontrendszert, hogy melyik
válaszra, indokra mennyi pontot adnak.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
De a pályázati kiírásban le van írva, hogy milyen pályázati feltételeknek kell teljesülni.
Valahonnan nem tudnak tájékozódni?
Dr. Papp László képviselő:
Már januárban jelezte mikor a Kelet-Magyarországban megjelent, hogy melyik település
mennyit nyert, és Bököny messze le volt maradva. Vannak nyert pályázatok. Ha más
települések tudnak nyerni, akkor nekik is kell.
Papp Csaba képviselő:
Meg kell tudni, hogy akik pályázatot nyernek, kivel íratják a pályázatot. 5-6 éve nem nyertek
igazán komoly pályázatot.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Szabó Maráék csinálták az iskola pályázatot, és nem nyert. Pedig jó hírük van, és sok
pályázatot nyertek már az önkormányzatnak. Vannak kapcsolataik.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Hogy gondolta polgármester úr a piacteret átrakni a másik oldalra.
Piskolczi Géza polgármester:
Ahol volt a patika, az a rész 3 helyrajzi számon van. Ebből 2 rész az önkormányzaté, egy rész
a magyar állam tulajdona. Kérték, hogy ezt a részt ingyen bocsássák az önkormányzat
rendelkezésére. Ha ez sikerül, akkor a Debreceni utcát és a Bem József utcát összekötnék. A
piac, ahol most van, a Kossuth utca felől játszóteret alakítanának ki, a Dózsa György felől
pedig parkolót. Ahová terveznék a piacot, a két végén parkoló lenne. A Gyógyszertártól
elkérnének egy 2 méteres részt tartós használatra, és biztosítanának egy gyalogos bejárót,
hogy a Dózsa György utca felől be lehessen járni.

Papp Csaba képviselő:
Május körül mondta polgármester úr, hogy hoz 3 tervet a főtérrendezésről, és ki lesz rakva,
hogy válasszanak.
Piskolczi Géza polgármester:
A főtér rendezés ügyében ma is voltak József atyánál. Felajánlották volna neki az
önkormányzat udvari parkolóját, nem fogadta el, ő külön utakon jár. Hitoktató termet
készítenének és kérnék az önkormányzat támogatását.
Kovács Tibor alpolgármester:
Az iskola bővítésekor az akkori tanács kisajátított 1/3 részt a Római Katolikus Egyház
területéből.
Piskolczi Géza polgármester:
Hétfőn be lett adva a szennyvíz pályázat. Nagykálló egyedül nyert.
Dr. Papp László képviselő:
A tűzoltó pályázat az új tűzoltó kocsit jelent?
Piskolczi Géza polgármester:
Nyert a pályázat. Szombathelyről hoznak egy Mercedes típusú 3000 literes kocsit.
Dr. Papp László képviselő:
A pedagógustámogatással mit szeretne polgármester úr?
Piskolczi Géza polgármester:
A Bökönyben maradt pedagógusokat lehetne támogatni. Akik elköltöztek Bökönyből,
azoknak a kijárása körülbelül 80-100 e Ft-ba kerül személyenként.
Dr. Papp László képviselő:
Ezen egy kicsit megütközött. A jogszabálynak pont az a célja, hogy egyenlővé tegye, akinek
utaznia kell azzal, aki helyi. Aki kijár, annak költségbe kerül a kijárás, és tudja jól, hogy amit
kap, nem fedezi az utazás költségét. Az van hátrányban, aki ide utazik, időben is, meg
költségben is.
Piskolczi Géza polgármester:
Ezt megérti, de ösztönözni kellene őket, hogy itt maradjanak.
Papp Csaba képviselő:
De nem így kellene. Pl. adjanak nekik szolgálati lakást ingyen.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Jó lenne a gondolat, de anyagilag nem tehetik meg. Majd ha olyan helyzetben lesz az
önkormányzat.
Dr. Papp László képviselő:
Augusztus 20-ára lenne kíváncsi. Mire gondolt polgármester úr?

Piskolczi Géza polgármester:
A környező települések úgy gondolkoznak, hogy 1-3 napos rendezvényeket csinálnak
augusztus 20-án, falunapon. Itt az is gond, hogy augusztus 20-án egy kenyérszentelést
csináljanak. Azt is lefaragják, ami van. Szakolyban 3 napos falunap volt és 4 millió Ft-ba
került.
Gulyás József jegyző:
És több, mint 100 millió Ft mínusza van Szakolynak.
Dr. Horváth József képviselő elhagyta az üléstermet.
Dr. Papp László képviselő:
Az lenne a megjegyzése, hogy az a címe a napirendi pontnak, hogy tájékoztató a lejárt
határidejű határozatokról. Pl. az ingatlan megvásárlása került-e a szennyvízberuházáshoz,
válaszol-e a püspök úrnak.
Piskolczi Géza polgármester:
A Képviselő-testület megszavazta a szennyvíztisztító telep helyét. Urbin Mihálytól megvették
1.100 e Ft-ért. Ebben a hónapban ki lesz fizetve. Igen válaszolt a püspök úrnak, fel fogja
olvasni a levelet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2008. (IX.11.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatokról
elfogadta.
Dr. Papp László képviselő elhagyta az üléstermet.
8) Egyebek
- Bököny Község Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési, fejlesztési
és esélyegyenlőségi tervének elfogadása
Piskolczi Géza polgármester:
Az elmúlt testületi ülésen a Dél-Nyírségi Társulás által elkészített Közoktatási Intézkedési
Tervet már elfogadták. Ez a terv helyi szintű, csak Bököny Községre vonatkozó.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2008. (IX.11.) számú
határozata

A Képviselő-testület
megismerte és elfogadja Bököny Község Közoktatási feladatellátási, intézményhálózat működtetési, fejlesztési és
esélyegyenlőségi tervét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. október 31.
Vastag György ÁMK Igazgató, Berki Györgyné képviselő elhagyta az üléstermet.
Dr. Papp László képviselő visszaérkezett az ülésterembe.
- Orfeusz Kft. levelének megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
Kaptak egy levelet az Orfeusztól. Felolvassa: „Társaságunk és Bököny község önkormányzata
2006. február 24. napján aláírt „Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés” II. fejezet 10.
pontjában került rögzítésre, hogy „társaságunk végzi a köztemetéseket, melyekhez
kötelessége mindenkor a legolcsóbb árfekvésű temetkezési kelléket biztosítani.” Társaságunk
a szerződés aláírásától eltelt időszakban a már idézett megállapodás alapján végezte az
önkormányzat által megrendelt köztemetéseket. 2007. évben 3 köztemetés volt. 2008 évben
meglepetéssel tapasztaltuk, hogy egyetlen köztemetésre vonatkozó megbízás sem érkezett az
önkormányzattól, holott tudomásunk szerint köztemetés történt a temetőben. Dalanics László
helyi képviselőnk tájékoztatása szerint a Virág Károly köztemetését az önkormányzat az
N+A+V Quercus Kft (Nagy Elek vállalkozó) tól rendelte meg – álláspontunk szerint –
szerződésellenesen. Kérjük T. Polgármester Urat, hogy a számunkra sérelmes ügyet
szíveskedjen kivizsgálni és ennek eredményéről mind társaságunkat, mind a Képviselőtestületi tagokat tájékoztatni szíveskedjen. Kérjük szíves intézkedését, hogy a jövőben a
köztemetések elvégzésére az érvényes és hatályos szerződés szerint kerüljön sor.”
Egy köztemetés volt, és azt ténylegesen a Nagy Elek végezte. Elnézést kérnek az Orfeusz Kfttől. De tudomása szerint nincs az Orfeusznak hivatalos működési engedélye.
Dr. Papp László képviselő:
Nagy Eleknek sincs működési engedélye.
Papp Csaba képviselő:
És ha bepereli őket az Orfeusz.

- Püspök úrnak írt levél
Piskolczi Géza polgármester:
Válaszolt a püspök úr levelére. Felolvassa a levelet: „Piskolczi Géza Bököny Község
Polgármestere válaszolva levelére, melyben arra kért, hogy segítsek megoldani a Bökönyi
Görög Katolikus Egyházközösség és a Hivatal között elmérgesedett helyzetet. Szűcs Péter
ügyvéd által készített egyezség megoldás lenne a helyzet normalizálására. A temető átadása
önkormányzati kezelésbe pedig véget vetne az anyagi torzsalkodásnak. Igen Tisztelt Püspök
Úr engedje meg, hogy egy pár mondattal vázoljam a jelenlegi állapotot, vagyis az
előzményeket, amelyből ez az áldatlan állapot kerekedett ki. Ez a helyzet az utóbbi 2 évben
alakult ki. Előző időszakban is voltak problémák, de nem ilyen mérvűek. Településünk sokat
köszönhet Esperes Úrnak, de most úgy érezzük, hogy túl magas árat fizettünk érte. A
dokumentumok, amelyek Szilárd Püspök Úrnak lettek átadva, az Ön rendelkezésére állnak.
Ezek azért fontosak, mert alátámasztják állításomat. A terület 104/2 hrsz-on, 1.7264 ha
alapterület, 1984-ben az akkori Tanács rendelkezésére bocsátja a Görög Katolikus Egyház.
1992-ben a területet az akkori Polgármesteri Hivatal visszaadta. Nos az itt eltelt időszakban
kellett volna bejegyezni a ravatalozó épületét a 104/2 hrsz-ú területre. Az akkori építési
hatóság embere ezt elmulasztotta, és ebből alakult ki a jelenlegi állapot, amivel nagyon sokan
nem értenek egyet településünkön. Hiszen mindenki tudja, hogy az önkormányzati tulajdon.
Beregi István Esperes Úr pedig csak akkor hajlandó engedélyezni a bejegyzést, ha a jelenlegi
vállalkozó az Orfeusz Kft. kivonul a ravatalozó üzemeltetéséből. Az Orfeusz Kft-nek 2016-ig
érvényes szerződése van az önkormányzattal. Ha ezt felbontjuk megfelelő indok nélkül, akkor
az Önkormányzatnak meg kell fizetni a várható nyereséget 8 évre. A szerződés megkötése
előtt egyeztettem az Esperes Úrral és akkor 2006-ban minden rendben volt. Hogy 2 év múlva
miért nem jó az Esperes Úrnak az egy másik vállalkozó felbukkanása miatt van. Véleményem
szerint Bököny Községben akkor lenne elfogadható a helyzet, ha a Püspök Úr hozzájárulna az
egyezségben feltüntetett területre való bejegyzését az Önkormányzat ravatalozójához. A
temető üzemeltetését pedig az Önkormányzat átvállalná, és így a Görög Katolikus Egyház
anyagi gondja is megoldódna. Igen Tisztelt Püspök úr javaslatomat és véleményemet
tolmácsoltam Ön felé. Természetesen a döntést Önnek (Önöknek) kell meghozni.”
- Római Katolikus Egyház kérelme
Kovács Tibor alpolgármester:
Szeretné tolmácsolni a Római Katolikus Egyház kérését. Hittanterem lesz felépítve a templom
mellett, vizesblokkal, irodával, raktárral. Az lenne József atya kérése, hogy támogassa az
iskola udvarán lévő szennyvízaknára történő rákötést, külön almérővel.
Piskolczi Géza polgármester:
Nincs szükség külön almérőre.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2008. (IX.11.) számú
határozata

A Képviselő-testület
támogatja a Római Katolikus Egyháznak a Barota Mihály
Általános Művelődési Központ Iskolai Tagintézménye udvarán
található szennyvízaknára történő rákötést.
Ács Lászlóné képviselő:
Szüksége lenne egy határozatra. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok éves
értékeléséhez tett javaslatban a 0-3 éves korosztály, mint kötelező önkormányzati feladat
ellátás megoldására intézkedést kell tenniük. A bölcsődei ellátás nem működési engedély
köteles, alapszolgáltatásnak minősül.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az óvodában meg lehet oldani.
- Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Bökönyi intézményegysége idősotthon
vezető munkakör pályázati kiírásának elfogadása
Gulyás József jegyző:
Szeptember 22. az Idősek Otthona vezetői pályázat benyújtási határideje. A bejövő
pályázatokat az önkormányzat bírálja el.
Dr. Papp László képviselő:
Vegyék elő a társulási megállapodás szövegét. Tartalmazza, hogy az önkormányzatnak jóvá
kell hagynia a pályázat feltételét. Itt kellene kiírni a pályázatot, meghatározni a feltételeket.
Ács Lászlóné képviselő:
Az Idősek Otthona vezetői munkakörre van kiírva a pályázat, egy telephelyre. De viszont két
telephely van: Bentlakásos Idősek Otthona és Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.
Augusztus 31. napjával a Bentlakásos Idősek Otthona vezetői tisztsége megszűnt. Egy
hónappal meghosszabbították a megbízást.
Berki Györgyné képviselő visszajött az ülésre.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2008. (IX.11.) számú
határozata

A Képviselő-testület
a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Bökönyi
intézményegysége idősotthon vezető munkakör pályázati
kiírását elfogadta.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Elmondja, hogy szükség van a 102/2008. (VII.29.) számú határozat módosítására.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2008. (IX. 11.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 102/2008. (VII.29.) Kt. határozatát az alábbiakra módosítja:
A napköziotthoni foglalkozás szakfeladaton a napközi-otthoni
igényt illetve a közoktatási törvény által előírt létszámot
figyelembe véve 4 napközis csoport megszüntetése válik
szükségessé 2008. 09. 01-től. A napközis csoportok számának
csökkenése
következtében
egy
pedagógus
álláshely
megszüntetésre kerül, mivel a további 3 pedagógus
gyermekgondozási segélyben, illetve gyermekgondozási díjban
részesül, emiatt felmondási védelem alatt áll. A 3 pedagógus
tényleges jogviszony megszüntetésének időpontja a felmondási
védelem illetve a felmentési tilalom lejáratát követő felmentési
idő lejárata.
gyermekük gondozása miatti felmentési védelem lejárata.
Az általános iskolai oktatás szakfeladaton a 3. évfolyamon a
racionalitási elvek illetve a lemorzsolódások alapján
osztályösszevonás, továbbá a tanulószobai foglalkozás
megszüntetése válik szükségessé 2008. 09. 01-től. A feladat
csökkenése következtében két pedagógus jogviszonyának
tényleges megszüntetésének időpontja a felmondási védelem
illetve a felmentési tilalom lejáratát követő felmentési idő
lejárata.
Összességében a Képviselő-testület a napközis csoportok
csökkentése illetve osztályösszevonás alapján 1 pedagógus

álláshely megszüntetése mellett döntött, illetve a felmentési
védelem miatt 5 pedagógus álláshelyet zárolva tart.
A képviselő-testület döntését az ÁMK oktatási nevelési
intézmény vezetőjének gazdálkodási megszorításokról szóló
intézkedési terve alapján hozta meg.
A képviselő-testület fenntartói körén belül – költségvetési
szerveinél és polgármesteri hivatalánál – a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében a fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak
munkaviszonyban
töltött
ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs
lehetőség.
- Állami vagyon ingyenes tulajdonba adás kezdeményezése
Piskolczi Géza polgármester:
A Képviselő-testület 126/2008. (VIII.28.) számú határozatát vissza kellene vonni.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2008. (IX. 11.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 126/2008. (VIII.28.) számú határozatát visszavonja.
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2008. (IX.11.) számú
határozata
állami vagyon ingyenes tulajdonba adás
kezdeményezése
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. §. /1/ bekezdés c) pontja értelmében állami vagyon tulajdonjogának ingyenes
átruházását kezdeményezi Bököny Község Önkormányzat javára, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél.
A tulajdonba adásra vonatkozó igényt a Képviselő-testület az ingatlan önkormányzati út
kialakítása céljából terjeszti elő.
Az önkormányzat az ingatlant útfenntartás, átmenő forgalom céljára kívánja használni.

Az önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormány rendelet 50. § /2/ bekezdés b) pontjában
meghatározott, a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését vállalja.
A fenti jogszabály alapján a Képviselő-testület kéri, a bökönyi belterület 438/3 hrsz-ú
ingatlan, mint állami vagyon ingyenes átruházását Bököny Községi Önkormányzat /4231
Bököny, Kossuth u. 3./ részére.

Több napirendi pont nem volt, polgármester az ülést bezárta.
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