Bököny Község Képviselő-testülete
2008. november 27-én tartott rendes üléséről
7-43/2008.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (166-188/2008., 16-18/2008. R)

TÁRGYSOROZAT
1) A LEADER program pályázati lehetőségei, döntés a lehívható pénzkeretről
/Önkormányzati, Görög Katolikus Egyházközség, Római Katolikus Egyházközség/.
2) A közüzemi ivóvíz 20/2004. (XII. 28.) számú rendelet módosítása.
3) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
5/2007.(IV. 01.) számú rendelet módosítása.
4) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2007. (IV. 01.) rendelet
tárgyalása.
5) A Római Katolikus Egyházközség telekmegosztásának elfogadása.
6) Tájékoztató a ravatalozó és a temetővel kapcsolatos eljárásról.
7) Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi
alakulásáról.
8) A 2009. évi költségvetési koncepció elfogadása.
9) A Bököny 273/2 hrsz.-ú (piac terület) és a Bököny 269/2 hrsz.-ú önkormányzati
ingatlanok területének rendezéséről.
10) Barota Mihály ÁMK alapító okirat módosításának elfogadása.
11) A 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
12) Döntés a Bököny 0102/2 hrsz.-ú ingatlan átadás feltételeiről.
13) Az állami vagyon ingyenes átadásáról szóló 141/2008. (IX. 11.) számú határozat
kiegészítése.
14) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék gazdálkodási társulás
közszolgáltatási szerződés módosítása.
15) A Bökönyi Hírmondó és a Honlap új irányvonaláról szóló koncepció megtárgyalása,
elfogadása.
16) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Közkincs
kerekasztal megalakulásáról, a 2009. évi programok megtárgyalása, elfogadása.
17) Tájékoztató a megvalósult eMagyarországpont pályázatról.
18) A 149/2008. (X. 09.) számú határozat alapján 5 évre visszamenő számlákról szóló
kimutatás megtárgyalása.
19) Bököny Község Településfejlesztési Közalapítványának megszüntetése.
20) A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása.
21) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
22) Egyebek.
Piskolczi Géza sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 27. napján
13.00 órakor megkezdett üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
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Berki Györgyné
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Szűcsné Fekete Irén
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Vastag György
Nagy Sándor
Urbin Mihály
Rácz László
Fekete Beáta
Bobikné Sándor Erzsébet
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Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívott, illetve
megjelent vendégeket. A mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést
megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Dr. Komoróczy Péter
képviselő úr jelezte, hogy késni fog, de hamarosan érkezik. Indítványozom, hogy a
Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv hitelesítőknek Szűcsné Fekete Irén
és Pelles Brigitta képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Piskolczi Géza polgármester napirenddel kapcsolatos javaslata az lenne, ha a napi rendi
pontokat a vendégek érkezési sorrendjében tárgyalná a testület.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) A LEADER program pályázati lehetőségei, döntés a lehívható pénzkeretről /Bököny
Község Önkormányzat, Görög Katolikus Egyházközség, Római Katolikus Egyházközség/.
2) A közüzemi ivóvíz 20/2004. (XII. 28.) számú rendelet módosítása.
3) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.
01.) számú rendelet módosítása.
4) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2007. (IV. 01.) rendelet módosítása.
5) A Római Katolikus Egyházközség telekmegosztásának elfogadása.
6) Tájékoztató a ravatalozó és a temetővel kapcsolatos eljárásról.

7) Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi
alakulásáról.
8) A 2009. évi költségvetési koncepció elfogadása.
9) A Bököny 273/2 hrsz.-ú (piac terület) és a Bököny 269/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok
területének rendezéséről.
10) Barota Mihály ÁMK alapító okirat módosításának elfogadása.
11) A 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
12) Döntés a Bököny 0102/2 hrsz.-ú ingatlan átadás feltételeiről.
13) Az állami vagyon ingyenes átadásáról szóló 141/2008. (IX. 11.) számú határozat
kiegészítése.
14) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék gazdálkodási társulás közszolgáltatási
szerződés módosítása.
15) A Bökönyi Hírmondó és a Honlap új irányvonaláról szóló koncepció megtárgyalása,
elfogadása.
16) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Közkincs
kerekasztal megalakulásáról, a 2009. évi programok megtárgyalása, elfogadása.
17) Tájékoztató a megvalósult eMagyarországpont pályázatról.
18) A 149/2008. (X. 09.) számú határozat alapján 5 évre visszamenő számlákról szóló
kimutatás megtárgyalása.
19) Bököny Község Településfejlesztési Közalapítványának megszüntetése.
20) A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása.
21) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
22) Egyebek.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
egyhangú határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
166/2008. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) A LEADER program pályázati lehetőségei, döntés a
lehívható pénzkeretről /Bököny Község Önkormányzat,
Görög Katolikus Egyházközség, Római Katolikus
Egyházközség/.
2) A közüzemi ivóvíz 20/2004. (XII. 28.) számú rendelet
módosítása.
3) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 01.) számú rendelet
módosítása.
4) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
11/2007.(IV. 01.) rendelet módosítása.
5) A Római Katolikus Egyházközség telekmegosztásának
elfogadása.
6) Tájékoztató a ravatalozó és a temetővel kapcsolatos
eljárásról.

7) Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi költségvetése
végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról.
8) A 2009. évi költségvetési koncepció elfogadása.
9) A Bököny 273/2 hrsz.-ú (piac terület) és a Bököny 269/2
hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok területének rendezéséről.
10) Barota Mihály ÁMK alapító okirat módosításának
elfogadása.
11) A 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
12) Döntés a Bököny 0102/2 hrsz.-ú ingatlan átadás
feltételeiről.
13) Az állami vagyon ingyenes átadásáról szóló 141/2008.
(IX. 11.) számú határozat kiegészítése.
14) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék
gazdálkodási társulás közszolgáltatási szerződés módosítása.
15) A Bökönyi Hírmondó és a Honlap új irányvonaláról
szóló koncepció megtárgyalása, elfogadása.
16) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás Közkincs kerekasztal megalakulásáról, a
2009. évi programok megtárgyalása, elfogadása.
17) Tájékoztató a megvalósult eMagyarországpont
pályázatról.
18) A 149/2008. (X. 09.) számú határozat alapján 5 évre
visszamenő számlákról szóló kimutatás megtárgyalása.
19) Bököny Község Településfejlesztési Közalapítványának
megszüntetése.
20) A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett
kérelmek elbírálása.
21) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról.
22) Egyebek.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1) Napirendi pont:
A LEADER program pályázati lehetőségei, döntés a lehívható pénzkeretről /Bököny
Község Önkormányzat, Görög Katolikus Egyházközség, Római Katolikus
Egyházközség/.
Piskolczi Géza polgármester:
Bököny Község részére összességében kb. 22,355 millió forint összegű pályázati forrás állhat
rendelkezésére a meghirdetett LEADER program keretében, amelyen belül Falufejlesztésre
14,9 millió forint, Épített örökségvédelemre 6,334 millió forint, míg Természetes
örökségvédelemre 1,118 millió forint fordítható. Előzetes egyeztetést folytattam az ügyben
helyben Beregi István görög katolikus esperes úrral, Lipták József római katolikus plébános
úrral, Kovács Tibor alpolgármester úrral, és Dr. Papp László ügyrendi- és településfejlesztési
bizottsági elnök úrral. Az összeghatárok nem úgy alakultak, ahogy előzetesen az igényünket
megfogalmaztuk, mivel az önkormányzat a falufejlesztési hozzájárulásból az épített és a
természetes örökségvédelemre nem tudott annyi keretet átcsoportosítani, mint amennyit
szerettem volna. A szomszéd települések közül már nem volt lehetőség az igénylés
módosítására. A módosított összegek ezért a következők szerint alakulnak: Legfeljebb az

Épített örökségvédelemre 9,88 millió forint, a Falufejlesztésre 12,475 millió forint összegű
pályázati összegkeret lehívására lesz lehetőségünk.
Dr. Papp László képviselő, bizottsági elnök:
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és a bizottság arra az álláspontra
helyezkedett, hogy 2,5 millió forint összeggel kellene módosítani a meghatározott összegeket
a falufejlesztés javára. Megkérdezem polgármester urat, hogy sikerült-e elérni ezt a célt.
Piskolczi Géza polgármester:
Nem sikerült az előirányzatok módosítása. A Leader program vezetőjével, Tisza Andrással és
Nagy Sándorral értekeztem, és elmondták, hogy már nincs lehetőség a módosításra egyik
település bevonásával sem, így ha figyelemmel vagyunk a Római Katolikus Egyház pályázati
igényére, a temető kerítésére sajnos már forrás nem áll majd rendelkezésre.
Dr. Papp László képviselő, bizottsági elnök:
Tehát a végeredményt tekintve marad kb. 12 millió forint falufejlesztésre, és kb. 10 millió
forint védett örökségvédelemre. Nem volt egységes a bizottság álláspontja, hogy a
falufejlesztés keretében mi valósuljon meg. A bizottság abban foglalt állást, hogy alapvetően
díszkő burkolat kerüljön a falu központjába. Ténylegesen ez nagyjából az ÁMK előtti
területtől jönne a Görög Katolikus Templomig, és az Egészségháztól a Szabolcs Takarék
Szövetkezetig. A konkrét terveket természetesen még elő kell készítteti, amellyel javasoljuk
megbízni a polgármester urat. A másik lehetőség az új piactér kialakítása lenne kb. a
Debreceni-Dózsa György-Bem utca elejeinek által határolt, a Gyógyszertár-ABC-Fodrász és a
régi Bulátkó kocsma háta mögötti területen. Ez a terv egyébként Bököny Község Központi
Településrendezési tervében is szerepel, azzal összhangban lenne. Megkértük polgármester
urat, hogy mérje fel az ezzel járó beruházás előrelátható körülbelüli költségeit. Amennyiben
ez túl drága és költséges lenne a számunkra, akkor maradjon a díszkő burkolat.
Dr. Komoróczy Péter képviselő megérkezett az ülésre.
Dr. Horváth József képviselő, bizottsági elnök:
A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a kérdést. Az ülésen is ugyanez a kérdés vetődött fel,
hogy a falufejlesztésre fordítható pénzt pontosan mire használjuk fel. Nem tudtunk állást
foglalni, hogy a faluközpontot tegyük rendbe, vagy a piacot helyezzük át. Meglátjuk, hogy
igazából melyik kivitelezésnek van reális lehetősége, hiszen kérdéses, hogy a jelenlegi piac
áthelyezéséhez mennyire lenne elegendő a 12 millió forint összegű falufejlesztési pályázati
keret.
Piskolczi Géza polgármester:
Végeztem egy hozzávetőleges felmérést, bár természetesen a számítás nem teljesen pontos. A
piac építése, a kapcsolódó út és a parkoló, valamint a központi U alakú piaci standokat
tartalmazó épület kb. 80 millió forintba kerülne. A díszkő burkolatról is érdeklődtem. 8-10 cm
mélységű lenne sóderággyal együtt, amelynek ára 6000 Ft/m2 lenne, ehhez jön még az
esőelvezető a szegélykő, és a díszfák, így ez közel 10 e Ft/m2 árra jön ki. Az összberuházás
összegét nem tudom pontosan, hogy mennyi lenne, de figyelemmel a körülményekre célszerű
lenne a községre vonatkozó összes LEADER pályázatot egyszerre, 2009. január 10-ig
benyújtani. A díszburkolat építése egyébként engedélyköteles.
Gyalog Imre képviselő:
Megkérdezném Polgármester Úr, hogy a pályázat 100%-os támogatottságú?

Piskolczi Géza polgármester:
A válaszom: Igen. Javaslom, hogy ezen napirendi pont folytatását Lipták József római
katolikus plébános úr megérkezését követően folytassuk tovább, aki megígérte, hogy
hamarosan megérkezik, tekintettel arra, hogy a pályázat a Római Katolikus Egyházat is érinti.
Jelenlévők a polgármester javaslatát egyhangúlag elfogadták, Vastag György ÁMK
Igazgató pedig az üléstermet elhagyta.
2.) Napirendi pont:
A közüzemi ivóvíz 20/2004. (XII. 28.) számú rendelet módosítása.
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság ezt az előterjesztést is megtárgyalta. Javaslatunk szerint - figyelemmel a
költségek emelkedésére - az ivóvíz szolgáltatás a lakosság részére 162-Ft./m3+ÁFÁ-ról, 174Ft./m3+ÁFÁ-ra, a közület részére 187-Ft./m3+ÁFÁ-ról 200-Ft./m3+ÁFA összegre emelkedne.
Lehetőségünk nem túl sok van, ez volt a legkedvezőbb ajánlat, amit kaptunk. Amennyiben ezt
nem fogadjuk el, úgy a különbözetet az önkormányzatnak saját erejéből kell megfizetnie. Ezt
a jelenlegi anyagi helyzetben nem engedhetjük meg magunknak, így az emelés 7%-os lenne.
Ez a Pénzügyi Bizottság egyhangú javaslata a Tisztelt Képviselő-testület felé.
Dr. Papp László képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és mi is hasonló álláspontot
alakítottunk ki a Pénzügyi Bizottságéval, ezért nekünk is megegyezik a javaslatunk a
Pénzügyi Bizottságéval.
Piskolczi Géza polgármester:
Amikor megalakult a Nyírségvíz Rt. 39 településsel, ma már 47 településsel, az akkori testület
a mindenkori polgármestert bízta meg a Nyírségvíz Rt.-nél való önkormányzati képviselettel.
Most a Nyírségvíz Rt. közgyűlésén 3 variációt tettek le az asztalra, és ez volt számunkra a
legkedvezőbb.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2008. (XII. 01.) számú
rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz ért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás
feltételeiről, és a közműves ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól
Bököny Község Képviselő-testülete az „Árak alkalmazásáról” szóló többször módosított
1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján a közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő
legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díj alkalmazás feltételeiről, és a
közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés szabályairól szóló, a 15/2005. (XI. 24.),
15/2006. (XII. 15.) és a 20/2007. (XII. 05.) számú rendelettel módosított 20/2004. (XII.
28.) rendeletének 1. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§
1. Alapdíj
Vízmérővel mért fogyasztás esetén
Vízmérő átmérő
Q-max M3/n aránya
13-20
25-32
40-50
65-100
150-200

1
3
9
33
81
(A 2008. évhez képest az árak nem változtak)

Alapdíj 1 hóra Ft.
Ivóvíz
300
900
2.700
9.900
24.300

2. Változó díj 2009. 01. 01.-2009. 12. 31
Ivóvíz szolgáltatás
- lakosság részére (+7%)
- közület részére (+7%)

174-Ft./m3 (2008. évi ár 162-Ft./m3)
200-Ft./m3 (2008. évi ár 187-Ft./m3)

2.§
(1) A kapacitás lekötési díj a mindenkori változó díj 60%-ának megfelelő összeg.
(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
(3) E rendelet 2008. december 5. napján lép hatályba.
(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott
módon.
3.) Napirendi pont:
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.
01.) számú rendelet módosítása.
Dr. Papp László képviselő, bizottsági elnök:
Az Ügyrendi Bizottság felvetette, megtárgyalta és előkészítette az SZMSZ módosítást
figyelemmel a hatályban lévő rendeleteinkkel való összhangra. A módosító javaslatunk a
következő lenne:
• az önkormányzat önként vállalt feladatai közül javasoljuk kivenni a Bentlakásos
Idősek Otthonát, mivel az a társulási megállapodásunk alapján a Dél-Nyírséghez
került beintegrálásra.
• a polgármester hatáskörével kapcsolatban a temetési segélyt eltöröltük a hatályban
lévő rendeletünkből, így az SZMSZ-ből is ki kellene venni a polgármester
hatásköréből.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Csak megjegyezném, hogy az SZMSZ-ben az önkormányzat önként vállalt feladatai között
szerepel a Művelődési Ház és a Könyvtár működtetése. Ez nem az ÁMK feladata?
Gulyás József jegyző:
Van iskolai és községi könyvtár, ezért szerepel az SZMSZ-ben.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2008. (XII. 01.) számú
rendelete
a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 18. §
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg a
szervezeti és működési rendjéről szóló 5/2008. (III. 01.) számú rendelettel módosított
5/2007. (IV. 01.) számú rendeletét és az azt módosító az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 3. számú melléklet az alábbiakkal módosul:
Az önkormányzat önként vállalt feladatai:
- Teleház működtetése
- Mezei Őrszolgálat működtetése
- Művelődési Ház és Könyvtár működtetése
2. §
A rendelet 8. számú melléklet az alábbiakkal módosul:
A polgármesterre átruházott feladatok:
b.) Egészségügyi Igazgatás:
- Dönt az esetenkénti átmeneti segélyekről, engedélyezi a köztemetést
3. §
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép életbe.
(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon rendelkezik.
4) Napirendi pont: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2007. (IV. 01.)
rendelet módosítása.
Dr. Papp László képviselő, bizottsági elnök:
Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe került volna a képviselők tiszteletdíjának
megvonására vonatkozó előterjesztés. De a bizottság úgy döntött, hogy tekintettel arra, hogy
nem teljes létszámban vannak jelen a Képviselő-testületi üléseken, és szankciót
alkalmaznának ha valaki nem jelenik meg vagy részben az ülésen, akkor a tiszteletdíj teljesen
vagy részben megvonásra kerül. Ezt az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe helyezné az SZMSZ,
de úgy döntöttek, hogy felesleges mindig összeülnie a bizottságnak és a jegyző úrra ruházták
a hatáskört. Az Ügyrendi Bizottság abban foglalt állást, hogy - figyelemmel a képviselők
testületi ülésen való részvételének jövőbeni fegyelmezettségére – javasoljuk az

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2007. (IV. 01.) rendelet módosítását 2009.
január 01. napjától azzal a kitétellel, hogy amennyiben az alpolgármester, illetve az adott
képviselő a képviselő-testület rendes ülésének teljes idejéről hiányzik a tiszteletdíja
megvonásra, ha pedig részben hiányzik az ülésről, a tiszteletdíja 50%-ban megvonásra
kerüljön. Teljesen mindegy, hogy a képviselő önhibájából, vagy önhibáján kívül marad távol
az ülésről. Kivétel ez alól, ha az adott képviselő önkormányzati megbízatást teljesít, Az
Ügyrendi Bizottság tisztelettel kéri a Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására, és annak
elfogadására.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Azt kérdezném az Ügyrendi Bizottság elnökétől, hogy ez a szabály a rendkívüli és a bizottsági
ülésekre is kiterjed-e?
Dr. Papp László képviselő:
Ez a szabály csak a rendes ülésekre vonatkozik.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Nekem sokszor gondot jelent a testületi ülés időpontja pl. most is rendelési időm van. Nem
lehetne változtatni az időponton? Csütörtökön este 7 órától általában ügyeletbe vagyok
beosztva.
Berki Györgyné képviselő:
Véleményem szerint a péntek délutáni időpont jobb lenne. Nekem például minden
alkalommal szabadságot kell kivennem.
Piskolczi Géza polgármester:
Szerintem pénteken délután egy órától jó lenne az időpontja az ülések kezdéséhez.
Dr. Horváth József képviselő:
Álláspontom szerint meg kellene egyeznünk, hogy például minden hónap utolsó péntekére
legyen összehívva a Képviselő-testületi ülés, és akkor ehhez igazítanánk a kollegákkal az
ügyeleti beosztást is.
Gulyás József jegyző:
2009. január 01. napjától úgy is megalkotásra kerül a Képviselő-testület munkaterve,
véleményem szerint abban lehet meg meghatározni a testületi ülések időpontját.
Lipták József római katolikus plébános úr megérkezett az ülésre.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Szeretném, ha a Képviselő-testület újra tárgyalna a bizottsági díjak visszaadását a tagok
részére, hiszen a bizottsági munka nagyon sok.
Dr. Horváth József képviselő:
Az a meglátásom, hogy van 1-2 bizottság, úgymint a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi
Bizottság amelyek a munka nagy részét viszik. Úgy gondolom egy tisztséget el lehet vállalni,
és vissza is lehet adni. A tagok ezt a megbízatást elvállalták, és annak idején azért mondtak le
a bizottsági tiszteletdíjukról, hogy példát mutassanak a tekintetben, hogy az önkormányzati
Képviselő-testület nem csak a dolgozóitól és a lakosságtól, hanem saját magától is tud
elvonni. Ezért mondtunk le annak idején nemcsak a bizottsági tiszteletdíjainkról, hanem a

képviselői tiszteletdíjunk 20%-os részéről is. Ha megvonások betartása iránt következetesek
vagyunk, akkor önmagunkkal szemben is következeteseknek kell hogy legyünk. Ez így
tisztességes. Az én véleményem az, hogy továbbra se legyenek bizottsági tiszteletdíjak. Majd
ha jobban megy a falunknak, akkor lehet erről ismét tárgyalni.
Dr. Papp László képviselő:
Én is egyetértek Dr. Horváth József képviselő társammal, de annak is van alapja, amire
Szűcsné Fekete Irén képviselő társam is hivatkozik, mivel általában a bizottságban lévő
külsős tagok mióta nem kapnak tiszteletdíjat, nem mennek el a bizottsági ülésekre, és nem
vesznek úgy részt a bizottsági munkában, mint az önkormányzati képviselők. Illetve bizottság
és bizottság között is van különbség, hiszen a pénzügyi bizottság mondhatni minden
hónapban ülésezik, míg a Vagyonellenőrzési Bizottság csak egy évben egyszer. Továbbra is
fenntartanám azt a véleményemet, amit az alakuló ülésen is gondoltam, hogy a bizottsági
tagok közzé külsős tagokat felesleges felvenni, talán csak azok jöhetnének számításba, akik az
önkormányzat valamelyik intézményében dolgoznak.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Szerintem állapítsuk meg ismét a bizottsági tiszteletdíjakat, azzal a kitétellel, hogy aki jelen
van, az kapjon, aki nincs jelen a bizottsági ülésen az ne kapjon bizottsági tiszteletdíjat.
Javaslom továbbá, hogy az Igazgatási Bizottság létszámát kilenc főről csökkentsük le öt főre,
mert rendre előfordul, hogy alig vagyunk határozatképesek.
Piskolczi Géza polgármester:
Azt javaslom, hogy meg kellene várnunk a 2009. évre vonatkozó költségvetést, és majd akkor
döntsünk.
Dr. Papp László képviselő:
Ha már a költségvetés és a képviselői, illetve a bizottsági tiszteletdíjak felhozódtak, úgy
gondolom a polgármester költségátalány mértékének meghatározását is újra kellene
tárgyalnunk. Álláspontom szerint figyelemmel a jövő évi normatíva csökkentésre és arra,
hogy a képviselők már korábban lemondtak a tiszteletdíjuk 20%-áról, véleményem szerint a
polgármester költségátalányát 2009. január 01. napjától a jogszabályi keretek között 30%-ról
20%-ra lenne indokolt csökkenteni.
Dr. Horváth József képviselő:
Javaslom módosítani a tervezet 1.§ 4) bekezdését, mely szerint „A tiszteletdíj megvonására
vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalja, és döntésre a
képviselő-testület elé terjeszti.” Ezt a feladatot a jegyző hatáskörébe kellene utalni.
Dr. Papp László képviselő:
Én egyetértek ezzel a javaslattal.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2008. (XII. 01.) számú
rendelete
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 20. §. (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIX. Törvény 17. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A képviselő-testület a települési önkormányzat képviselő tagjai részére havi
tiszteletdíjat állapít meg, melynek összege bruttó 40.000-Ft., azaz negyvenezer forint.
(2) Az önkormányzati képviselők az (1) bekezdésben meghatározott tiszteletdíja minden
hónap 10. napjáig átutalásra kerül, melyről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(3) Az önkormányzati képviselő-testületi tag tiszteletdíját meg kell vonni, ha a települési
képviselő a képviselő-testület rendes ülésén nem vesz részt, illetve ha részben vesz részt,
akkor a tiszteletdíj 50%-ban kerül megvonásra kivéve, ha ezalatt az idő alatt az adott
képviselő más önkormányzati megbízatást teljesít.
2.§.
(1) Az 1.§. (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíjából az önkormányzati képviselő
az önkormányzat közösségi feladatai ellátására közérdekű kötelezettséget vállalhat,
mely esetben a közérdekű kötelezettségvállalással csökkentett összeget kell
tiszteletdíjként a képviselőnek elszámolni.
(2) Az önkormányzati képviselő a közérdekű kötelezettségvállalásról írásban köteles
nyilatkozni, melyben meg kell határozni a felajánlás célját és összegét.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalás pénzügyi lebonyolítását a
Polgármesteri Hivatal végzi el.
3.§.
(1) A Képviselő-testület a bizottság képviselő és nem képviselő tagjai részére
tiszteletdíjat nem állapít meg.
4.§.
(1)Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy
megbízásából végzett tevékenységeivel összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt
szükséges költségét meg kell téríteni.
(2) A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
5.§.
(1) Ezen önkormányzati rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2007. (VI. 01.) rendelet.
(3) A rendelet kihirdetéséről – a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott
módon – a jegyző gondoskodik.

1.) Napirendi pont folytatása:
A LEADER program pályázati lehetőségei, döntés a lehívható pénzkeretről /Bököny
Község Önkormányzat, Görög Katolikus Egyházközség, Római Katolikus
Egyházközség/.
Piskolczi Géza polgármester:
Tekintettel arra, hogy a Római Katolikus Egyházközség képviselője is megérkezett,
szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy a javaslatom szerint a meghirdetett LEADER
program keretében Bököny Község részére összességében esetlegesen kb. 22,355 millió forint
összegű rendelkezésre álló pályázati forrás felhasználása a tervek szerint akként történjen,
hogy Bököny Község Önkormányzata ezen belül Falufejlesztésre – a főtér díszkő-burkolattal
való ellátására - 12,475 millió forintra nyújtson be pályázatot, míg az Épített
örökségvédelemre 9,88 millió forint összegre kerüljön a pályázat benyújtásra a Római
Katolikus Egyház tekintetében. Célszerű lenne, ha a pályázatainkat közösen nyújtanánk be.
Lipták József római katolikus plébános:
A Római Katolikus egyház adómentességet élvez a pályázati összeg vonatkozásában,
valamint előadni kívánom, hogy a pályázat első körének beadási határidejét 2009. január 10.re módosították, így lehetségesnek látszik, hogy az önkormányzattal egyszerre nyújtsuk be a
pályázatainak.
Piskolczi Géza polgármester:
Felmérjük a beruházás költségeit és dönteni fogunk, hogy a rendelkezésre álló összeget
nettóban pályázzuk meg, és az önkormányzat melléteszi az ÁFÁ-t, vagy bruttó összegre
pályázunk.
Papp Csaba képviselő:
Szerintem be kell vállalnunk az ÁFA kifizetést, így nagyobb mértékű beruházást tudnánk
megvalósítani.
Lipták József római katolikus plébános:
A Római Katolikus Egyház részéről nagyon fontos tényező, hogy a Bökönyben lévő
beruházás mellett Geszteréden való beruházásra is pályázatot kíván benyújtani, ám az
érvényben lévő szabályok szerint egy pályázó csak egyszer nyújthat be pályázatot, ezért a két
beruházásoknak párhuzamosan kellene majd futniuk. A pályázatok beadási határideje 2009.
január 10. napja. Geszteréden a tervek tekintetében már minden rendben van, Bökönyben
vannak a problémák a Római Katolikus templom telekterületének határai vonatkozásában.
Ezért kérném Önöket, hogy ez év december közepéig az ingatlanra vonatkozó telekalakítás
kerüljön az ingatlan-nyilvántartáson átvezetésre. Ez mindenkinek közös érdeke.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
egyhangú határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
167/2008. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a LEADER program pályázati lehetőségeit
megtárgyalta és döntött arról, hogy falufejlesztés
céljából 12,475 millió forint összegre, míg az Épített
örökségvédelem céljából 9,88 millió forint összegre
kerülnek a pályázatok benyújtásra.
Felhatalmazzák a polgármestert a
tervek
előkészítésével és a pályázat benyújtásával.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
5.) Napirendi pont:
A Római Katolikus Egyházközség telekmegosztásának elfogadása.
Piskolczi Géza polgármester:
Már tárgyalta ezt a javaslatot az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is. Az volt
Lipták József plébános úr késére, hogy az általunk elfogadott településrendezési terv miatt a
római egyház tulajdonában lévő Bököny 71/1 helyrajzi számú ingatlanból elvételre kerülő 44
m2 nagyságú területsávot – amellyel a József Attila utca területe fog nőni – kompenzálandó az
iskola területéből, de ténylegesen az önkormányzat tulajdonában álló Bököny 71/2 helyrajzi
számú ingatlan területéből kapjon cserébe kárpótlásként, figyelemmel az egyház területén
építendő hitoktató terem vonatkozásában az építésügyi szabályok betartására is, hiszen az a
majdani épületnek az építésénél a telekhatártól 5 métert el kell hagyni.
Dr. Papp László képviselő:
Megkaptuk az elkészített vázrajzot, ám a területkompenzációt ez nem tartalmazza. Ezért egy
új vázrajzot is el kell készítetnünk, és azt is át kell vezetni a nyilvántartáson, de ebben gyorsan
kell intézkednünk mert nem áll sok idő a rendelkezésünkre 2009. január 10. napjáig.
Lipták József római katolikus plébános:
Az egyik vázrajzot mi már elkészítettük, én kérném, hogy az új vázrajzot már az
önkormányzat készíttesse el, azt hiszem ez így tisztességes.
Dr. Papp László képviselő:
Véleményem szerint ez az indítvány elfogadható. A másik kérdés, ami a területen felmerül az
az, hogy a jelenlegi kerítést, ami a templomkert és az iskola között van le fog kelleni bontani
és az új telekhatár szerint felépíteni. Jó lenne majd megállapodni abban, hogy ennek költsége
melyik felet milyen arányban fogja majd terhelni. Jó lett volna, ha itt van az ÁMK Igazgató úr
is, mert ez a kérdés az ő általa vezetett intézmény ingatlanát érinti.
Lipták József római katolikus plébános:
Kinek a tulajdonában van az a terület Polgármester Úr?

Piskolczi Géza polgármester:
Az önkormányzat tulajdonában van.
Lipták József római katolikus plébános:
A mi jelenlegi kerítésünk le lesz bontva, hiszen új kovácsoltvas kerítést kívánunk építeni
helyette, így a lebontandó mostani kerítés elemeit szívesen felajánlanám az iskola felőli
oldalra, azzal, hogy az önkormányzat vállalná a beton alap elkészítését. Így az új kerítéshez
jobban illene ez a típusú kerítés, mint a mostani deszkakerítés, főleg ha majd az hasonló színt
kapna.
Dr. Papp László képviselő:
Véleményem szerint is egy olyan kerítést kellene majd a templomkert és az iskolaudvar
telekhatárára, amely szinkronban lesz a Római Katolikus Egyház majdani kerítésével, így a
javasolt megoldás elfogadható.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Szerintem is a szétbontott kerítést kell majd oda felhasználni.
Piskolczi Géza polgármester:
Kérem, hogy döntsön a testület, hogy a telekalakítás előterjesztett módjával és annak ingatlannyilvántartáson való átvezetésével egyetért-e?
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
egyhangú határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
168/2008. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő Bököny 71/1
helyrajzi számú (illetve majdan kialakuló Bököny 71/4 hrsz)
ingatlanra
vonatkozó
a
településrendezési
tervvel
összhangban lévő telekalakítást elfogadja úgy, hogy az
ingatlanból leválasztásra kerülő és a József Attila utcához
csatolandó 44m2 alapterületű ingatlanrészért cserébe az
önkormányzat a tulajdonában lévő Bököny 71/2 helyrajzi
számú ingatlan területéből ad megfelelő alapterületű
telekrészt kompenzációként figyelemmel a Római Katolikus
Egyház által építendő épület építésügyi szabályoknak
megfelelő kialakítása céljából azzal, hogy az új telekhatáron
az új kerítés felépítése az önkormányzat feladata,
amelyekhez a betéteket a római katolikus egyház biztosítja a
jelenlegi és majdan lebontásra kerülő utcafronti
kerítéselemekből.
Megbízza a polgármestert a fent meghatározottak szerinti
szerződések megkötésével, illetve a fent említett kerítés
kivitelezési munkálatainak elvégeztetésével.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Lipták József római katolikus plébános elhagyta az üléstermet.
6. Napirendi pont:
Tájékoztató a ravatalozó és a temetővel kapcsolatos eljárásról.
Dr. Papp László megbízott képviselő:
A peres eljárás, amelyet 2008. februárjában szavazott meg a Képviselő-testület a Görög
Katolikus Egyházzal szemben a ravatalozó tulajdonjogának rendezése tárgyában befejeződött.
Sok egyeztetés, alkudozás után végre sikerült – úgy vélem mindkét fél megelégedésére megegyeznünk. A ravatalozó és a garázs, mint felülépítményekre és a hozzá tartozó 3417 m2
alapterületű területre az önkormányzat tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre
fog kerülni a Görög Katolikus Egyházzal megkötött egyezség alapján a Bököny 104/5
helyrajzi szám alatt. A Bököny 104/1 helyrajzi számú, mint a jelenlegi temető, a Bököny
104/4 helyrajzi számú ingatlan, amely a nyárfás, és a Bököny 104/3 helyrajzi számú ingatlan,
amely a régi görög katolikus temetőt jelenti, marad a Görög Katolikus Egyház tulajdonában,
de Bököny Község Önkormányzat használatába és üzemletetésébe fognak kerülni 2009.
január 01. napjától 2024. december 31. napjáig. Ezekre az ingatlanokra az önkormányzat
javára haszonélvezeti jog fog bejegyzésre kerülni az ingatlan-nyilvántartásba. Közösen kértük
a Görög Katolikus Egyházzal a telekalakítási engedélyt az illetékes műszaki osztálytól, amely
határozat a mai nappal jogerőssé is vált, így nincs akadálya annak, hogy a tulajdoni viszonyok
rendezésre kerüljenek. Én a magam részéről örülök, hogy ez a vitás helyzet ilyen módon, azt
hiszem mindkét fél megelégedésére véglegesen lezárult, és ilyen formában, azaz egyezséggel
zárult le. Nagyon sok hozzáfűznivalóm egyébiránt nincs. Voltam a bökönyi görög katolikus
egyházi testületi ülésen is. Az egyházi képviselők között voltak olyanok, akik elfogadták ezt
az eredményt, de voltak olyanok is, mint például a világi elnök, aki aggályát fejezte ki.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
egyhangú határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
169/2008. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Dr. Papp László az ügyben megbízott képviselő úrnak a
ravatalozó és a temetővel kapcsolatos eljárásról szóló
tájékoztatóját elfogadta.
Dr. Papp László képviselő:
Ami az én részvételemet illeti ebben az ügyben az az, hogy rendkívül sokat dolgoztam, és
nagyon sok költségem merült fel, telefonköltségem, benzinköltségem, nem számítva a
ráfordított időmet. Az eljárás kb. egy évig folyt. Ez alatt kb. hat alkalommal, találkoztam a
püspök atyával, és legalább ennyiszer kellett egyeztetnem Beregi esperes úrral is. Tekintettel
arra, hogy nekem költségátalányom, - szemben a polgármester úrral – nincs, ezért kérem,
hogy a kiadásaim fedezésére a Tisztelt Képviselő-testület a részemre egyszeri költségátalányt

állapítson meg. Ennek pontos összeget nem kívánom megjelölni, annak meghatározását a
Képviselő-testületre bízom. Megjegyzem, hogy ennek az ügynek a lebonyolítása alapvetően
nem az én feladatom, hanem a polgármester úr feladata lett volna, aki egyébként havi kb.
nettó 150.000-Ft. költségátalányban részesül. Egyébként pedig az önkormányzati törvény
szerint is megtérítendő a képviselő felmerülő költsége.
Piskolczi Géza polgármester:
A peres eljárás vonatkozásában az önkormányzat 250. 000-Ft.+ÁFA összeget fizetett ki Dr.
Szűcs Péter ügyvéd úrnak. Nem tudom, hogy ebből az összegből kapott-e Dr. Papp László
képviselő úr is.
Dr. Papp László képviselő:
Polgármester Úr! Pontosan tudod, hogy ez az összeg ügyvédi megbízási díjként került
meghatározásra, amely az ügyben eljáró ügyvédet illette meg, és neki is fizette ki az
önkormányzat. Ezt a díjat a képviselő-testület határozta meg az eljárás kezdetekor, nekem
ebben semmifajta juttatás nem volt meghatározva, és nem is volt rá semmifajta jogcímem
sem, így ebből természetesen nem is kaptam egy fillért sem.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Én jogosnak tartom Dr. Papp László képviselő társam költségeinek megtérítést, és kb. egy
havi tiszteletdíj mértékű költségátalányt tartanék indokoltnak. Ez az összeg szerintem
méltányos.
Dr. Papp László képviselő:
Nekem az is teljes mértékben elfogadható megoldás lenne, ha a polgármester úr a havonta
neki járó nettó 150.000-Ft.-os költségátalányából fizeti meg a részemre a költségeimet, hiszen
egyébként az ügyben való eljárás az ő feladata lett volna, így ezeket a költségeket
tulajdonképpen neki spóroltam meg. A decemberi költségátalányából le is lehet vonni az én
költségtérítésemet, és akkor ez ténylegesen az önkormányzatnak így egy forintjába sem kerül.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Figyelemmel a körülményekre, én bruttó 50.000-Ft. költségátalány megfizetését tartanám
indokoltnak, és hagyjuk a polgármester költségátalányát.
Piskolczi Géza polgármester:
Feltenném szavazásra Dr. Komoróczy Péter képviselő úr javaslatát, amely szerint az
önkormányzat bruttó 50.000-Ft. költségátalányt állapítson és fizessen meg Dr. Papp László
képviselő úrnak az üggyel kapcsolatosan felmerült költségeinek fedezésére.
Dr. Papp László megbízott képviselő úr jelzi érintettségét, és nem kíván szavazni. A
Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül kizárja a
szavazásból.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
egyhangú határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
170/2008. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Dr. Papp László megbízott képviselő úrnak a ravatalozó és a
temetővel kapcsolatos eljárás lefolytatásáért bruttó 50.000Ft költségátalányt állapít meg az üggyel kapcsolatban
felmerült költségeinek és kiadásainak fedezésére.
Beregi István görög katolikus esperes:
A ravatalozóval és a temetővel kapcsolatos ügyben szeretnék egypár gondolatot előadni. Ez
az egyezség bizonyos időt vett igénybe, ebben az időben történt egy váltás, más püspök lett.
Az előző püspök és a mostani gondolatmenete teljesen más volt. Májusban voltunk a
polgármester úrral Dr. Keresztes Szilárd püspök úrhoz, aki ebben a dologban nem volt
ennyire egyezségpárti. Az új püspöknek elsődleges szempontja volt, mivel frissen kinevezett,
frissen munkába állt, hogy ne egy per legyen a nyakába akasztva. Ez arra késztette, hogy
bármi áron is, de legyen megegyezés. A püspök úr mikor eljött megjegyezte, hogy az ügyvéd
úr nem jött el a szertartásra. Ez a dolog bennem is bizonyos dolgokat elindított. Nekem ebbe
az egyezségbe nem volt beleszólási jogom. Mikor engem behívattak Nyíregyházára, az
egyezséget elém tették, hogy a Görög Katolikus Egyházközség nevében írjam alá. Vannak
benne bizonyos dolgok, amihez panaszt fűznék. Az első ilyen kérés, hogy a kialakult rend,
ami van a temetőben, az maradjon meg. Valamilyen megtiszteltetésben részesültek, akik az
egyházi képviselő-testületben benne voltak, ők az első sorban kaptak helyet. Szeretném, ha ez
a jövőben is megmaradna. A hátul kitakarított területen - amelyre komoly pénzt szántunk még van sírhelyek kialakítására lehetőség. Így amíg az teljesen be nem temetődik, addig
kérjük ne kerüljön sor az új rész megnyitására. A 27. pontot szeretné felolvasni: „Bököny
Község Önkormányzata köteles az ingatlanokat ingatlan nyilvántartási rendeltetésüknek
megfelelően temetőként üzemeltetni. Ezen kötelezettségét közvetlenül saját maga, illetve külső
vállalkozóval történő szerződés útján jogosult ellátni.” Ez az utolsó mondat, ami ellen magam
is, és az egyházi képviselő-testület is szeretne kérdéssel fordulni az önkormányzati képviselőtestülethez, hogy az önkormányzat saját hatáskörében üzemeltesse a temetőt. Többször
előfordult már ebben az ügyben, hogy az volt a válasz, hogy van az önkormányzatnak
érvényes szerződése. A felmondás szabályai között található: „A megbízó részéről rendkívüli
ok lehet, amely azonnali felmondást eredményez az üzemeltető vagy megbízott által elkövetett
sorozatos és súlyos kegyeletsértés ténye.” Erre szeretném felhívni a testület figyelmét. A 36.
pontban olvasható: „A jelen szerződést bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal rendkívüli
felmondással felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges
kötelezettségét jelentős mértékben megszegi és a szerződésszegő állapotot a hozzáintézett
írásbeli felszólításban megjelölt legalább 8 napos határidőn belül nem szünteti meg. A
rendkívüli felmondás jogának gyakorlására a felek írásban jogosultak.” Ez megtörtént akkor
is 8 napon belül, amelyet beadott polgármester úrnak. Ez a beadványa több száz példányban
sokszorosítva volt közölve a faluban.
Közben Dr. Komoróczy Péter képviselő elhagyta az üléstermet.
Beregi István görög katolikus esperes:
Tamás Mihályné temetése kapcsán hajnalba történt a halál, és azzal vádoltak meg, hogy Nagy
Elekkel egyezkedtem. Halál esetén tanácsot kér tőlem a hozzátartozó. Sokszor hívtak fel

sírva, hogy miért nem mehetnek ki a temetőbe a temetés előtt. Szombaton egy Debrecenben
öngyilkosságot elkövető lány temetése lesz, és vele kapcsolatosan történt egy súlyos inzultus.
Ha ez nem kegyelet sértés, akkor nem tudom mi az. Dalanics László ravatalozó gondnok
felhívta Barnucz Jánosnét, hogy nem fogja beengedni a halottat a ravatalozóba.
Ha a papot megtámadják az magától értetődik, hogy az egyház papját támadják meg, ami
ellen az egyháznak tiltakozni kell. Állami hatóságokat kell segítségül hívni. Ezek a
kegyeletsértések megszűnjenek, ehhez megvan az önkormányzat lehetősége. Ezen el kell
gondolkozni. Valamilyen megoldást szeretnék kérni. Felmérést készítettem, azok között, akik
nem templomba járók, és úgy látják ők is, hogy megoldásra van szükség. Más felől is legyen
lehetőség kegyeletet árusítani, ne kizárólag csak egytől. Az Orfeusz diktál. A falugyűlésen is
itt volt a képviselője, neki nem lett volna is semmi helye, hiszen nem is bökönyi. Arra
gondoltam, hogy ezeket a dolgokat átgondolva olyan megoldást kellene találni, hogy hasonló
dolgok ne forduljanak elő. Ha valaki, mint én kapna 2-3 „pofont”, vagy olyan
magatartásformát amilyet kapott az Orfeusztól, nem az Orfeuszt ajánlaná az embereknek. Akit
ilyen súlyos bántalom ért, mint engem nem fogom mondani, hogy hozzá menjenek, hanem
egy olyan embert fogok ajánlani, akitől nem kaptam ilyen dolgokat. Sokan egyetértenek azzal,
hogy az Orfeusz nyugodtan árusítson, de van az önkormányzatnak egy Kht-ja, aki szerintem
rendbe tudja tartani a temetőt.
Kovács Tibor alpolgármester:
Esperes úr azt mondta, hogy a sírhelyek ki vannak alakítva, és mivel 2009. január 01. napjától
az önkormányzat üzemelteti a temetőt a díszsírhelyekről és egyéb dolgokról meg kellene,
hogy állapodjuk az esperes úrral.
Beregi István görög katolikus esperes:
Hogy jelen pillanatban hova lehetne díszsírhelyeket tenni, nem tudom most megmondani. Az
első sor betelése még várat magára. Nyilvánvaló, hogy utána kell kijelölni új díszsírhelyeket,
de akkor már valószínűleg nem én leszek itt a pap. A ravatalozóból átmenő utat lehetne
csinálni a temetőbe, és valahol ott lehetne díszsírhelyeket kijelölni.
Dr. Komoróczy Péter képviselő visszaérkezett az ülésre.
Dr. Papp László képviselő:
Tekintettel arra, hogy én voltam az üggyel megbízott képviselő, valamint az esperes úr
előadása a személyemet és családtagjaimat is érintette, ezért engedjenek meg néhány
mondatot. Így nem fogunk tudni egymással megállapodni esperes úr. Azt tetszik kérni, hogy
tegyünk javaslatot a megoldásra? Én ezt már többször megtettem Ön felé. Álláspontom
szerint a megoldás az embereken és igazából rajtunk múlik. Alapvetően a megoldás az lenne,
ha egymás iránt tanúsítanánk tiszteletet. Az lenne a megoldás, ha mindenki tiszteletben
tartaná a felek jogait, kötelezettségeit és hatásköreit, amelyek az egyes szerveket és
személyeket megilletik. Én is úgy gondolom, hogy az úgy jó, ha a vállalkozóknál
versenyhelyzet van. De ami itt kialakult az minden csak nem versenyhelyzet. Az
önkormányzat egyik vállalkozót sem helyezi előtérbe, mi nem mondjuk meg semelyik
temettető családnak, hogy melyik vállalkozóhoz menjen vásárolni, nincs is meg rá a
lehetőségünk, de ildomos lenne, ha ezt a szabályt a görög katolikus egyház is betartaná, és
egyik vállalkozót sem juttatná csak azért versenyelőnyhöz, mert Önnek az egyikkel személyes
konfliktusa van. Ön egy egyházi hivatalt vezet. Ez a magatartás jogszabálysértő és a
versenytörvénybe ütközik. Ha legközelebb Öntől egy temettető család a vállalkozó
telefonszámát kéri, akkor Önnek azt kellene mondania, hogy ott van a telefonkönyv, és
válasszanak onnan.

Ami a Püspök Úr által tartott misét illeti, én úgy gondolom, hogy a vallásgyakorlás az egyik
személyes jogaink egyike. Az csak és kizárólag rám tartozik, hogy mikor, hova és milyen
istentiszteletre megyek, másra nem. Egyébként valóban nem voltam azon a misén, és amikor
az egyezség miatt találkoztam a Püspök Úrral ennek okát meg is beszéltük, de ez csak és
kizárólag rám és a püspök úrra tartozik, egyébként már voltam olyan istentiszteleten, amelyet
a Püspök Úr tartott Debrecenben. Máskülönben pedig kétlem, hogy a Püspökatya ilyen
megjegyzést tett volna.
Sajnálom, hogy esperes úr éppen a felmondási okokat idézte a szerződésből. Kicsit
fenyegetőnek találom, hogy máris ezzel tetszett kezdeni, hiszen még át sem lett adva az
önkormányzatnak a temető, és a szerződést is most kötöttük meg. Felhívnám a figyelmét,
hogy ezt a szerződést az esperes úr és az önkormányzat képviseletében én írtam alá, és amely
egyezséget Kocsis Fülöp Püspök atya jóváhagyott. Bármilyen egyoldalú felmondás is érkezne
a Görög Katolikus Egyház részéről, azt emiatt a Püspök Úrnak ugyanígy jóvá kell majd
hagynia. Egyébként, ha bármely fél érdeke súlyosan sérülne, úgy kezdeményezheti a
szerződés egyoldalú felmondását. De azt előre bocsátom, hogy egy ilyen esetben az kevés
lesz, ha egy egyoldalú felmondásban az egyház érdekeinek sérülésére úgy általában tetszenek
majd hivatkozni. Pontosan meghatározott súlyos érdeksérelemre lesz majd szükség. De
reméljük ilyen nem fog előfordulni.
A ravatalozó üzemeltetése kapcsán az Orfeusz Kft.-nek semmiféle olyan jogosultsága nincs,
amely bármely másik vállalkozót kizárna abban, hogy temetkezési szolgáltatást végezzen,
vagy hogy e tekintetben annak bármilyen érdeke sérülne. Elmondtam az egyházi képviselőtestületi ülésen is, hogy nagyon sajnálom, hogy ezt a vitát peres eljárás keretében kellett
rendezni. Ön is pontosan tisztában van azzal, hogy minden lehetősége megvolt arra, hogy ezt
a problémát helyben oldjuk meg. Ez év júniusában közösen tetszettek eljönni Hajzer ügyvéd
úrral, - akkor még Dr. Keresztes Szilárd volt a püspök - és akkor esperes úr azt jelentette ki,
hogy korlátlan felhatalmazást kapott az ügyben való képviseletre és tárgyalásra a püspök
Úrtól, tehát Önnek megvolt minden lehetősége, hogy megegyezzen a bökönyi
önkormányzattal, mégsem tette.
Én örülnék, ha nem bántanánk egymást. Tetszett említeni az apósomat is. Ha Önnel szemben
ez üggyel kapcsolatban valamilyen kritikát megfogalmaztunk, akkor az nem azt jelenti, hogy
általában a Görög Katolikus Egyházat, vagy annak papjait bántjuk válogatás nélkül, hanem
Beregi Istvánnal, mint magyar állampolgárral szemben fogalmazunk meg kritikát. Az én
apámnak és az én apósomnak a Görög Katolikus Egyházzal magával és általánosságban a
papjaival soha nem volt problémájuk, úgyhogy ez a vádaskodás nem állja meg a helyét. Önt
soha nem azért érte kritika a részünkről, mert pap, hanem azért amit és ahogyan tett. Azt meg
nem is értem, hogy milyen kegyeletsértésekről tetszik beszélni. Kegyeletsértést általában egy
halottal, vagy annak emlékével szemben lehet elkövetni. A megoldás szerintem az lenne, ha
megpróbálnánk egymást és egymás véleményét elfogadni és tiszteletben tartani.
A temető üzemeltetésével kapcsolatban természetesen meghallgatjuk majd az Ön véleményét
is, de az erre vonatkozó rendeletet engedelmével az önkormányzat fogja megalkotni.
Egyébként pedig egy falugyűlés, mint ahogy ez a testületi ülés is nyilvános, így azon, bárki nem kell annak bökönyinek lenni - részt vehet, és ha az ülés vezetője arra engedélyt ad,
hozzászólást is tehet. Így járt el az Orfeusz Kft. vezetője is, nem volt abban semmi kivetni
való.
A ravatalozó üzemeltetése kapcsán pedig mindenki tudja, hogy az Orfeusz Kft.-nek érvényes
és hosszú távú szerződése van az önkormányzattal, ezért annak egyoldalú felmondása nem
olyan egyszerű dolog, mint azt Ön megfogalmazta.
Azokat a magatartásokat kellene inkább elkerülni, hogy az esperes úrnak nem kellene
üzengetnie az apósom felé, ha majd meghal hova lesz temetve, vagy nem kellett volna abban
az írásbeli megkeresésben az apámat kapcsolatba hozni egy állítólagos templombetöréssel.

Piskolczi Géza polgármester:
Véleményem szerint le kellene ülni és megbeszélni ezeket, a dolgokat, ez már nem ide
tartozik.
Beregi István görög katolikus esperes:
Soha nem zárkóztam el a megbeszélés elől. De ha ezek nem kegyeletsértések, akkor mik
számítanak annak. Én elviseltem ezeket, a dolgokat.
Dr. Papp László képviselő:
Tessék egy példát mondani, hogy milyen kegyeletsértés történt? Ugyanis ezek nagyon súlyos
vádak esperes úr.
Piskolczi Géza polgármester:
Temettető család jött szólni, mert a gondnok nem akarta kinyitni nekik a ravatalozót. A
halottat holnap akarják hozni.
Dr. Papp László képviselő:
Nézzék, nem lehet elvárni a ravatalozó gondnokától, hogy a nap 24 órájában vigyázban álljon,
hanem ildomos előre jelezni, hogy mikor kívánják hozni a halottat. Az nem működik, hogy
mindenki kénye-kedve szerint ki-be járkálhat a ravatalozóban. A működtetésnek és a
ravatalozásnak megvannak a maga szabályai, és azokat mindenkinek be kell tartani. Olyan
még soha nem fordult elő, hogy a ravatalozó gondnok nem engedett be egy halottat a
ravatalozóba, és biztos vagyok benne, hogy most sem erről van szó, hiszen a halottat, mint
említve volt, még csak holnap fogják hozni.
Beregi István görög katolikus esperes:
Ez mellébeszélés, mert ez magától értetődő, hogy ez nem kegyeletsértés. Az a magatartás a
kegyeletsértés, ahogyan viselkednek. Ennél nagyobb kegyeletsértést nem tudok, mint ami ma
történt. Sírva jöttek hozzám, hogy a mai napon nem engedik be őket a ravatalozóba. A
halottal szemben követtek el kegyeletsértést.
Dr. Papp László képviselő:
De hát azt mondta a Polgármester Úr, hogy holnap, pénteken hoznák a halottat, akkor miért
kellett volna kinyitni ma a ravatalozót? A gondnok felelősséggel tartozik, és nem engedheti
meg, hogy csak úgy járkáljanak a ravatalozóban. De egyébként erről az esetről még csak most
hallottam először.
Piskolczi Géza polgármester:
Az történt, hogy ment a két nagynéni Dalanics László ravatalozó gondnokhoz, hogy ki kellene
nyitni a ravatalozót. De amiért nem az Orfeusznak szóltak, hanem Nagy Eleknek, ezért
mondta apósod, hogy nem nyitja ki.
Dr. Papp László képviselő:
Én ezt nem hiszen! Ezelőtt is temetett Nagy Elek, mégis beengedték a halottat és ezután is így
lesz.
Beregi István görög katolikus esperes:
Nincs több mondanivalóm. Én is egyetértek azzal, hogy bárki között lehessen választani.
Bárki lesz pap, akkor sem fog megszűnni ez a békétlenség, míg az önkormányzat nem vonja

hatáskörébe a temető és a ravatalozó üzemeltetését is. Kérem, ha az önkormányzat diktál,
akkor legyen úgy.
Fekete Beáta gazdasági előadó megérkezett az ülésre.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ugyan már, nem erről van szó. Úgy gondolom, hogy együttműködve alkossuk majd meg a
temető rendeletet, és kérjük majd az esperes úr véleményét is.
Beregi István görög katolikus esperes:
Az egyházi képviselő-testületem kéri, hogy a temető és a ravatalozó is önkormányzati
üzemeltetésben legyen.
Dr. Papp László képviselő:
Mint felolvasta esperes úr, a temető üzemeltetése során az önkormányzatnak megvan a
lehetősége arra, hogy külső vállalkozót vegyen igénybe. Ezt, amikor a szerződést alá tetszett
írni jóvá tetszett hagyni, vagyis engedélyezte. A működtetés formájának meghatározása
kizárólag az önkormányzat képviselő-testületének feladata. Az önkormányzat egy veszteséges
egységet fog átvenni, amelynek fenntartási költsége éves szintén több, mint 500.000-Ft-ba
kerül. Természetesen készek vagyunk a Görög Katolikus Egyházzal a jövőben is
együttműködni.
Beregi István görög katolikus esperes:
Abban nem szól bele a Görög Katolikus Egyház, hogy például a mostani 10.000- forintos
sírhelypénzt az önkormányzat 13.000- forintra megemeli, mert magasak a költségek, viszont
ahhoz már nem kívánunk hozzájárulni, hogy vállalkozónak adja az üzemeltetést.
Dr. Papp László képviselő:
Ezt szerintem hagyjuk. Inkább most én is idéznék az általunk aláírt szerződésből: „28. pont. A
Bökönyi Görög Katolikus Egyházközség köteles az ingatlanokat 2008. december 31. napjáig a
jelenlegi állapotban Bököny Község Önkormányzata birtokába adni.”
A polgári törvénykönyv egyik általános szabálya, hogy egy szerződés hatálya alatt a felek
kölcsönös együttműködésre kötelesek. Ön úgy vágatta ki az erdőt a régi temetőből esperes úr,
hogy velünk azt nem közölte, így Ön a szerződésünknek az említett pontját máris megszegte.
Egyébként ehhez még az egyházi képviselő-testület sem járult hozzá. Mi igyekszünk majd ezt
a szerződést betartani, ezért kérem, hogy Önök is tartsák be a jövőben. Megpróbáljuk a
jövőben Önöknél jobban üzemeltetni a temetőt és elszállítatni a felgyülemlett szemetet és nem
elégetni. Szégyen volt, hogy mindenszentek napján a temetőben halomban állt a szemét.
Beregi István esperes:
A temető szemetét be kell jelenteni. Hívtam a szemétszállítókat, de a mai napig nem
szállították el a szemetet, mert elfoglaltak voltak. Halottak napja előtti szerdán vitték el a
szemetet. Előtte még egyszer nem vállalták, hogy kijönnek és elviszik.
Dr. Papp László képviselő:
Erre inkább nem mondok semmit.
Beregi István görög katolikus esperes úr elhagyta az üléstermet.

7) Napirendi pont:
Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi
alakulásáról.
Dr. Horváth József képviselő, bizottsági elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az Önkormányzat intézményeiben
általában időarányosan áll a teljesítés. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a forráshiányt
valamilyen szinten tudjuk még majd redukálni. A javaslatot a Pénzügyi Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Papp Csaba képviselő:
Megkérdezném Polgármester Úr, hogy a 110.000- forintos labdafogó háló és a KHT telep
819.000- forintos költsége be volt-e tervezve a költségvetésbe?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Nem volt betervezve. Ám a Polgármester Úrnak megvan az a jogosultsága, hogy kiemelt
előirányzaton belül át lehet csoportosítani 1 millió forint összeghatárig számlánként
képviselő-testületi határozat nélkül.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Intézményi vagyon működtetési szakfeladaton a dologi kiadás miért 86,47%-on áll?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Azért mert az iskola pályázatunk nem nyert.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az iskolai intézményi étkeztetés szakfeladaton a dologi kiadás szintén 86%, miért?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Ez rezsi és az élelmiszerdíj.
Piskolczi Géza polgármester:
Visszatérve Papp Csaba kérdésére a labdafogó hálót kötelesek voltak megcsinálni, mert az
MLSZ jelezte. A KHT költsége nem egyszerre került kifizetésre, hanem tavasztól kezdve
folyamatosan. A kisebb-nagyobb munkák kerültek összesen ennyibe.
Dr. Papp László képviselő:
A KHT teleppel kapcsolatos költségek a Polgármesteri Hivatalnál csapódnak le, miért?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Igen, mert itt merült fel a kiadás.
Piskolczi Géza polgármester:
Ne felejtsük el, hogy az ingatlan az önkormányzat tulajdona.
Dr. Papp László képviselő:
A garázssor beruházási költségei a KHT-nál merültek fel, pedig az is az önkormányzat
tulajdona.
Gyalog Imre képviselő:
Megkapta már a garázssorra vonatkozó támogatást a KHT?

Piskolczi Géza polgármester:
Igen megkapta.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A KHT-nak nyújtott támogatás hova van lekönyvelve?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
A 13. mellékletben található.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Megkérdezném, hogy 801214 szakfeladaton a dologi kiadás 267%-on van teljesítve, ez hogy
történt?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Ez volt a nyári táborozás megelőlegezése, de ezt majd utólag fogják megfizetni nekünk.
Dr. Papp László képviselő:
Hogy fog alakulni az év vége Betti a hiány szempontjából?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Ha a bért nem utaljuk el, akkor nullán fogunk állni.
Dr. Papp László képviselő:
És az ÁMK hogy fog állni év végére?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Jelenleg 85%-on vannak, nem lettek túlfinanszírozva, igen szűkösre szabtuk a
költségvetésüket.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
egyhangú határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
171/2008. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az
önkormányzat
végrehajtásának III.
tájékoztatót elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

2008.
évi
költségvetésének
negyedévi alakulásáról szóló

8) Napirendi pont:
A 2009. évi költségvetési koncepció elfogadása.
Dr. Horváth József képviselő, bizottsági elnök:
A Pénzügyi Bizottság ezt a javaslatot is megtárgyalta. A központi költségvetés nincs még
meg, ezért csak az irányvonalakat lehet meghatároznunk. A központi leosztás kevesebb lesz,
mint tavaly. Úgy néz ki, erősen takarékos évek állnak előttünk. Ez az anyag csak tájékoztató
jellegű, a lényeget jövő év elején fogjuk majd látni, mikor kész lesz a központi költségvetés
is. Ezt a koncepciót most így elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság a Tisztelt Képviselőtestület felé.
Dr. Papp László képviselő:
Ha a 2009.-es évben ugyanazzal az elvvel fogjuk megalkotni a költségvetésünket, mint tavaly,
akkor jövőre mennyi deficitre számíthatunk?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Körülbelül 30,7 millió forintra.
Piskolczi Géza polgármester:
Említettük, hogy ha nem fizetjük ki a munkabéreket decemberben, akkor nullán fogunk állni.
Mindegy hogy 2009. január 3.-án, vagy 2008. december 29.-én fizetjük ki a béreket, ám a
pályázati esélyeink szempontjából már közel sem mindegy. Ezért azt javaslom, hogy a
béreket még az idén fizessük ki.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
A felhalmozási pénzből ki fogjuk fizetni.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
172/2008. (XI. 27.) számú
határozata
az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról
1. Bököny Község Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést s azt a 2009. évi
költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.
2. A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás feltételrendszerének
figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését
tarja szükségesnek a költségvetés készítése során:
- Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a község
működésképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati feladatellátás
feltételeinek biztosítása.
- Még fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a külső tőke bevonására a saját
források kiegészítésére úgy a pályázatokat, mint a vállalkozási tőkét érintően.

3. A koncepcióban szereplő hiány felszámolására, a bevételek-kiadások közötti
egyensúly megteremésére a Képviselő-testület a következők végrehajtását tartja
szükségesnek:
-

-






Bevételek területén:
A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az
önkormányzatot a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív
állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, stb.)
Az adóbevételek területén még tovább szükséges fokozni a beszedési munka
hatékonyságát, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.
Keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségeit mind az
intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a külső források
bővítése érdekében.
Kiadások területén:
Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó
intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a különböző
tevékenységek vonatkozásában.
Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú,
takarékos gazdálkodás követelményét.
Meg kell teremteni a gazdálkodás ésszerűsítését szolgáló vezetői érdekeltségi
rendszer pénzügyi és jogszabályi keretét.
Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős nagyságrendet
képviselő önként vállalt feladatok tételeit, azok mértékét.
Törekedni kell a kistérségi feladatellátásában rejlő lehetőségek eddigieknél is
intenzívebb kihasználására.

4. A költségvetési egyensúly biztosításához a Képviselő-testület további belső
egyeztetéseket tart szükségesnek, s szükségesnek tarja, hogy a Polgármester a
költségvetési javaslat jogszabályokban előírt egyeztetését szervezze meg.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: a Polgármesteri Hivatal jegyzője, az intézményvezetők
Határidő: költségvetés készítése
Fekete Beáta gazdasági előadó elhagyta az üléstermet, míg Nagy Sándor, Urbin Mihály és
Rácz László helyi lakosok megérkeztek az ülésre.
9) Napirendi pont:
Bököny belterület 273/2 hrsz-ú (piac terület) és a Bököny 269/2 hrsz-ú önkormányzati
ingatlanok területének rendezéséről
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag úgy
döntött, hogy zárt ülésen tárgyalja a napirendi pontot.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
173/2008. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött a játszótér megvalósításához szükséges Makarenkó
utcai telkek területrészeinek megvételéről függetlenül a
pályázat elbírálásától. Urbin Mihály lakostól 1350 Ft/m2
áron, Rácz Péterné és Nagy Sándor lakostól 1000 Ft/m2
áron.
Megbízza a polgármestert a fent meghatározottak szerinti
szerződések megkötésével.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
10.) Napirendi pont:
Barota Mihály ÁMK alapító okirat módosításának elfogadása.
Pelles Brigitta képviselő:
Az alapító okiratot módosítani szükséges, mivel a tanulási képességet vizsgáló szakértői
bizottság képviselője áttekintette azt, és kérte, hogy a javaslatban szereplő szakaszokat bele
kell tennünk az alapító okiratba. Annyival szeretném ezt még kiegészíteni, hogy kértünk az
OKÉV-től engedélyt 32 főre, de az alapító okiratban 120 fő az óvodai létszám, tehát azt is
módosítani kellene 128 főre. Ha tavasszal kijön az ÁSZ ellenőrizni, akkor kérni fogják az
alapító okiratot is.
Gulyás József jegyző:
Év közben nem lehet alapító okiratot módosítani.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
egyhangú határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2008. (XI. 27.) számú
határozata
Általános Művelődési Központ alapító okirat
módosításáról
A Képviselőtestület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 37. §. (2) bekezdése
alapján figyelemmel az 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (1)-(3) bekezdésére és a
217/1998.(XII.30.) Kormány számú rendeletre az 102/2003. (I.31.) számú határozatát a
következők szerint módosítja az Általános Művelődési Központ alapító okirat hatályos
szövegét a következők szerint határozza meg:
1.)

Az intézmény típusa:

Többcélú közoktatási intézmény
Általános Művelődési Központ

2.)

Az intézmény neve:

3.)
4.)
5.)

Az iskolai évfolyamok száma:
8
Iskolai osztályok száma (max.): 19
Az iskolába felvehető
diákok száma:
510
Óvodai csoportok száma:
4
Óvodába felvehető gyerekek száma: 128
Az intézmény székhelye:
Bököny, József Attila utca 2.

6.)
7.)
8.)
9.)

Az intézmény székhelyén kívül
működő egységek telephelye:
Bököny, Kossuth utca 2.
Bököny, Lenin utca 12.

Barota Mihály
Általános Művelődési Központ

Barota Mihály ÁMK Kulturális
Tagintézménye
Barota Mihály ÁMK Óvodai tagintézménye

10.)

Az intézmény működési területe: Bököny Község

11.)

Az intézmény jogállása:

Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv

12.)

Az intézmény törzsszáma:

445319

13.)

Szakágazati besorolása:

852010 Alapfokú oktatás

14.)

KSH statisztikai számjel:

15445311-8520-322-15

15.)

Az intézmény fenntartó szerve:

Bököny Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

16.)

Az intézmény felügyeleti szerve:

17.)

Az intézmény alapító szerve:

Bököny Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Bököny Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

18.)

Az intézmény alapításának dátuma:

19.)

Az intézmény feladatai:

2001. 01. 01.

•
Óvodai nevelés
•
Óvodai integrált nevelés
•
Óvodai
képesség-kibontakoztató
felkészítés a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
39/D. §-ában meghatározott követelmények és
az Oktatási Miniszter által kiadott program
szerint
•
Óvodai integrációs felkészítés a 11/1994.
(VI.8.) MKM rendelet 39/D. §-ában

meghatározott követelmények és az Oktatási
Miniszter által kiadott program szerint
•
Iskolai
képesség-kibontakoztató
felkészítés a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
39/D. §-ában meghatározott követelmények és
az Oktatási Miniszter által kiadott program
szerint
•
Iskolai integrációs felkészítés a 11/1994.
(VI.8.) MKM rendelet 39/D. §-ában
meghatározott követelmények és az Oktatási
Miniszter által kiadott program szerint
•
Alapfokú nevelés és oktatás
•
Enyhe fokú értelmi fogyatékosok
oktatása-nevelése
•
Sajátos nevelési igényű gyermekek
integrált oktatása, nevelése:
- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók
nevelése, oktatása
- A megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességekkel küzdők
nappali rendszerű általános iskolai
nevelése és oktatása
•
Iskolai integrált nevelés
•
Általános iskolások napközi ellátása
•
Tanulószobai foglalkoztatás
•
Etnikai
kisebbséghez
tartozó
gyermekek nevelése
•
Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása
•
Korrekciós osztály (szükség szerint)
•
Tehetséggondozás
•
Testnevelés osztály működtetése (igény
szerint)
•
Felnőttek számára önköltségi alapon a
levelező illetve esti oktatásban az általános
iskolai
bizonyítvány
megszervezésének
biztosítása
•
Kihelyezett tagozat (művészi iskola)
•
Diáksportkör működtetése
•
Könyvtári feladatok és szolgáltatások
•
Közművelődési
feladatok,
mozi
üzemeltetés ellátása, szervezett keretek
megteremtése
(klubok,
szakkörök
működtetése, zenés táncos rendezvények
szervezése)
kirándulások,
táborozások
szervezése
•
Internetes szoba működtetése (Sulinet)

18.)

•
Felnőttek számára számítástechnikai
tanfolyam szervezése.
•
Óvodai intézményi étkeztetés
•
Iskolai intézményi étkeztetés
•
Munkahelyi vendéglátás
A feladatellátást szolgáló vagyon: Iskolai tagintézmény épületegyüttese
Sport és napközi udvar
Óvodai tagintézmény épületegyüttese
Óvodai udvarok
Kulturális tagintézmény épületegyüttese
Kulturális udvar
Informatikai központ épületegyüttese
Konyha és étkezde épületegyüttese

Az alaptevékenység szakfeladat-rendnek megfelelő részletezését a Szervezeti és
Működési Szabályzatban kell rögzíteni.
Az alaptevékenység során felszabaduló szabad kapacitás – az ellátási színvonal növelése
érdekében – értékesíthető.
Az Általános Művelődési Központ vezetőjét az önkormányzat képviselő-testülete
nyilvános pályázat útján nevezi ki, a közoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján.
Az Általános Művelődési Központ feladatainak ellátásához szükséges pénzeszközöket az
önkormányzat éves költségvetésében irányozza elő.
Az Általános Művelődési Központ működéséhez ingatlanokat és ingókat az intézmény
térítésmentesen használhat azok fölött azonban rendelkezni csak az önálló gazdálkodási
jogkörrel rendelkező költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok
szerint jogosult.
A vagyonnal való gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az önkormányzat rendelete
szabályozza.
A megszűnés esetén követendő eljárás:
Az Általános Művelődési Központ megszüntetésére Bököny Község Képviselőtestülete
jogosult a szükséges véleményének meghallgatása után. Az esetleges megszűnést a
feladatok folyamatos ellátása érdekében, új intézmény vagy intézmények létrehozásának
is kell követnie.
11.) Napirendi pont:
A 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
Dr. Horváth József képviselő, bizottsági elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2009. évi belső ellenőrzési ütemtervet. A javaslattal
egyezően kérjük annak elfogadását a Tisztelt Képviselő-testülettől.

Gulyás József képviselő:
Megjegyezném, hogy a 6. oldalon található, hogy van egy célellenőrzés. A határozatba
beleírtam, hogy ez az ÁMK lenne a 2009-es évben. A Gyarmat-tax Kft. végzi a belső
ellenőrzési feladatokat kistérségi szinten. Erre normatívát kapunk. Ha több ellenőrzést
szeretne az önkormányzat, akkor az plusz pénzbe fog kerülni.
Dr. Papp László képviselő:
A fegyelmi eljárást az ÁMK Igazgató ellen lefolytattuk, amely során kiderült, hogy micsoda
hiányosságok vannak az ÁMK-n belül a pénzügyi feladatok és az ellenőrzések során a
szabályok betartása terén. Erre a jövőben jobban oda kell figyelnünk.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Kérném Jegyző Úr, hogy ha a belső ellenőrök befejezik majd az ellenőrzéseket, akkor a
megállapításaikat tegyék a képviselő-testület elé a tekintetben, hogy esetlegesen milyen
hiányosságokat tártak fel.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
175/2008. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
elfogadja a 2009. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet
szerint, a cél ellenőrzéssel kapcsolatosan döntött arról, hogy
a belső ellenőrzést végző Gyarmat-Tax Kft. átfogó
ellenőrzést végezzen a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ önállóan gazdálkodó intézménynél.
Határidő: 2008. 12. 31.
Felelős: Jegyző
12.) Napirendi pont:
Döntés Bököny 0102/2 hrsz-ú ingatlan átadás feltételeiről.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag úgy
döntött, hogy zárt ülésen folytatja a napirendi pont tárgyalását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2008. (XI. 27.) számú
határozata
Bököny külterület 0102/2 hrsz.-ú ingatlan átadásának feltételeiről
A Képviselő-testület
a Bököny 0102/2 helyrajzi számú ingatlant
értékesíteni kívánja 300.000-Ft. összegű
vételárért Balogh Ádám Gézáné 4231 Bököny,
Dankó P. u. 11. szám alatti lakosnak.
Megbízza
a
polgármestert
meghatározottak
szerinti
megkötésével.

a
fent
szerződés

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
13) Napirendi pont:
Az állami vagyon ingyenes átadásáról szóló 141/2008. (IX. 11.) számú határozat
kiegészítése.
Gulyás József jegyző:
A jövőben kialakítandó területre vonatkozó határozatunkat kell kiegészítenünk a
jogszabályokkal való összhang miatt. Ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a
határozat kiegészítése kérdésében
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
egyhangú határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
177/2008. (XI. 27.) számú
határozata
Az állami vagyon ingyenes átadásáról szóló 141/2008. (IX. 11.) számú határozat
kiegészítéséről.
A Képviselő-testület
A képviselő-testület a 141/2008. (IX. 11.) számú határozatát
az alábbiakkal egészíti ki:
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 a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt kötelező
feladatának ellátására, 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
Bököny 438/3 hrsz-ú ingatlan, mint állami vagyon ingyenes
átruházását Bököny Községi Önkormányzat /4231 Bököny,
Kossuth u. 3./ részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
14.) Napirendi pont:
A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Szilárdhulladék
közszolgáltatási szerződésének módosítása.

gazdálkodási

társulás

Piskolczi Géza polgármester:
Annyiban változna a szerződésünk, hogy amennyiben a szakolyi hulladéklerakó bezárna,
akkor választanunk kell majd, hogy a nyíregyházi, a kisvárdai vagy a nagyecsedi
hulladéklerakók közül hova szállítunk. Én a nyíregyházit javaslom, tekintettel arra, hogy így
lesz a legkevesebb a szállítással járó költség.
Dr. Papp László képviselő:
Mikor itt volt a Nyír-flop Kft. képviselője elmondta, hogy nem vagyunk kötelesek a
nyíregyházihoz csatlakozni, és nem kötelező a szakolyit bezárni. Nem biztos, hogy ez lenne a
leginkább költséghatékony megoldás a községnek, sőt azt beszéltük éppen, hogy
hátrányosabb lenne, drágább lenne így a szemét elszállítása a faluból.
Piskolczi Géza polgármester:
Igen ez elhangzott. A bővítésnél arról volt szó, hogy Szakolyba ne csak a mostani kilenc
településről szállítsuk a hulladékot, hanem más településekről is. De ha megépül a
nyíregyházi, akkor úgyis be fog zárni a szakolyi, mivel a legújabb szabványoknak már nem
felel meg. A 7 lerakó helynek van bizonyos ideig meghosszabbítása. Most arról kell
döntenünk, hogy ha bezár a szakolyi, akkor hová vigyék a hulladékot. A nyíregyházi lesz a
legközelebb.
Dr. Papp László képviselő:
Miért kell most döntenünk? Kötelező? Ráérnénk akkor is, ha már Szakoly bezárt.

Piskolczi Géza polgármester:
Csak szándéknyilatkozatot tennünk kötelező.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
egyhangú határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
178/2008. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XVIII. tv. 22. § (4)
bekezdése által előírt önkormányzati kötelezettségek
körében Bököny Önkormányzat a településen begyűjtött
lakossági
szilárdhulladék
lerakással
történő
ártalmatlanításának helyszínéül – annak műszaki átadását
követően – és a Szakolyi Hulladéklerakó bezárását követően
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás tulajdonában álló nyíregyházi
hulladéklerakót jelöli ki.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Polgármester
Dr. Komoróczy Péter és Berki Györgyné képviselők elhagyták az üléstermet, míg Bobikné
Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely. megérkezett az ülésre.
15) Napirendi pont:
Bökönyi Hírmondó és a Honlap új irányvonaláról szóló koncepció megtárgyalása,
elfogadása.
Dr. Papp László képviselő, bizottsági elnök:
Az Ügyrendi Bizottság javaslatára készült el ez az előterjesztés, amelyet egyébként a
bizottság részletesen megtárgyalt. Eszközöltünk még benne azóta módosításokat. Magáról a
honlapról például nincs benne szó. Kiegészítettük azzal, hogy a honlap frissítéséért a jegyző a
felelős, aki havonta köteles a szükséges információkat megadni a honlapot szerkesztő felé.
Javaslatunk továbbá, hogy a polgármester köszöntője minden alkalommal aktuális legyen, és
azt kizárólag a Képviselő-testület nevében adja elő. A polgármesternek mindig fenntartanánk
a címlapot. Az előadásának pártatlannak és tényszerűnek kell lennie, valamint mindig a
Képviselő-testület álláspontját kell hogy képviselje, és ne a sajátját. Ezen túl javaslom, hogy
maguk a képviselők ne írhassanak az újságba, csak mint magánemberek, hiszen szükséges az,
hogy kifelé az önkormányzat egységesnek mutatkozzon, és ne legyen megosztó szemléletű.
Ács Lászlóné képviselő:
Sokszor érdemes lenne felrakni a képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket a
honlapra, de sokszor az sértő is lehet. A fegyelmi eljárás zárt ülésen zajlott le, de az ehhez
kapcsolódó dolgok mégis felkerültek. Embereket sértettek vele. Elhangzottak dolgok
táskázásról, a konyhai dolgozók megalázásáról, és nem is tudják bizonyítani az állításukat
azok akik ezeket mondták.

Gulyás József jegyző:
Az a része az eljárásnak azért került bele a nyilvános ülést tartalmazó jegyzőkönyvbe, mert a
Képviselő-testület nem döntött a zárt ülés tartásáról.
Dr. Papp László képviselő:
Ami nyilvános ülésen elhangzik, az mindenki számára hozzáférhetővé kell hogy váljon,
hiszen itt közügyekről van szó. Az ülésekre is bárki bejöhet és végighallgathatja azokat. Így
szelektálni, ahogy Ácsné képviselő társam szeretné, nem lehet.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Csak megjegyezném, hogy a konyhai dolgozók közül senki nem volt nevesítve. Személyiségi
jogokat nem sértettem. Egyébként tényleg nagy táskákkal járnak a dolgozók.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Én úgy tudom, hogy állítólag létezik egy olyan rendelkezés, hogy ha a község rendelkezik
honlappal, akkor a testületi ülésekről szóló jegyzőkönyveket arra fel kell tenni.
Dr. Papp László képviselő:
A jegyzőkönyvekkel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy azok nem mindig logikailag
követhetők, a testületi üléseken elhangzottakat nem adják vissza érthetően. Ezt már egyébként
többen jelezték. Ha elővesszük a régebbi jegyzőkönyveket, akkor azok logikailag nagyon jól
követhetők, ha kell inkább ki kell egészíteni a mondatokat, hogy azok érthetők legyenek a
szövegkörnyezet szerint. Tessenek nagyobb figyelmet fordítani erre.
Gulyás József jegyző:
Ez azért van, mert igyekeznek szó szerint írni az elhangzottakat.
Dr. Papp László képviselő:
Kérném Jegyző Úr, hogy a mondatok egyes szám első személyben legyenek megfogalmazva,
illetve úgy, hogy azok grammatikailag, nyelvtani értelemben is közérthetőek legyenek.
Régebben is így voltak írva a jegyzőkönyvek. Inkább elő kell venni a kazettákat, és vissza kell
azokat hallgatni.
Az újsággal kapcsolatban kérdezném, hogy bárki írhasson cikket a faluújságba? Szerintem
célszerű lenne, ha csak az önkormányzat és intézményeinek vezetői írhatnának bele.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Általában úgy szokott lenni, hogy csak az intézményvezetők írnak bele, és ha korrigálásra van
szükség, akkor hívom őket és megbeszéljük.
Dr. Papp László képviselő:
Azt nem kellene szerintem megengedni, hogy bárki feljöjjön, és azt mondja, hogy ő egy 5
oldalas cikket szeretne írni.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
5 oldalt biztos nem fog írni, de megtiltani nem lehet, hogy egyáltalán ne írjon bele. Ezt a
sajtótörvény előírja.
Piskolczi Géza polgármester:
Illetve reklámnak is helyt kívánnék adni benne.

Dr. Papp László képviselő:
Az egy teljesen más dolog természetesen.
Dr. Horváth József képviselő:
Szerintem, akkor ki kellene venni a javaslatból azt, hogy „Tilos a szerkesztőt a cenzúra
bármely formájára kötelezni.”
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Nem tilthatja ki az önkormányzat a lakosságot. A Hírmondó időszaki lapnak minősül. Az
időszaki lapnál meg kell határozni a célját, jellegét, irányvonalát. Ha ebbe a célba, jellegbe,
irányvonalba belefér, amit írni szeretne valaki, akkor azt meg kell jelentetni. Ha nem fér bele,
akkor nem kell beletenni. A sajtótörvényben van ez benne. Ha valaki egy adott cikket
sérelmez, nem lehet megtagadni tőle a válaszadás, illetve reagálás lehetőségét.
Dr. Papp László képviselő:
Nem szeretném azt, ha például, ami már egyébként a múltban is előfordult, hogy egy
intézmény vezető nem a saját intézményével kapcsolatos dolgokról írna, hanem egészen
másról.
Gulyás József jegyző:
Kértem három árajánlatot. Az önkormányzatnak 46.500- forintos költségbe kerül megcsinálni,
Újfehértón 40-Ft+áfa/lap, a Renomé, mint cég 35-Ft+áfa/lap árért dolgozna. Az első oldal
színes lenne és 8 oldalas. Amikor itt másoljuk a hivatalban, akkor kerülgetni kell a másolót 2
napig, elromlik, vagy belekeveredik más lap. 1200 példányszámban szoktuk kinyomtatni.
Berki Györgyné képviselő visszajött az ülésre.
Dr. Papp László képviselő:
A javaslatban évi 5 alkalom szerepel a kiadásra, de a bizottság négyet javasolt úgy, hogy a
lapzárta március 1., június 1., szeptember 1., és december 1. napja, míg a kiadás napja
március 15., június 15., szeptember 15., december 15. napja legyen.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
2009. január 1.-től kellene hogy hatályba lépjen ez a szabály, mert a decemberi újságra már
nincs időnk ezeket a szabályokat alkalmazni.
Gulyás József jegyző:
Véleményem szerint a Renomét kellene választani, hiszen ők a legolcsóbbak és így az
önkormányzatnak is kényelmesebb.
Dr. Papp László képviselő:
Kérdezném, hogy a kiadás felelőssége az ÁMK-hoz tartozna?
Piskolczi Géza polgármester:
A Bökönyi Hírmondó Bököny Község Önkormányzatának az újságja.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Természetesen az alapítót terheli az újság kiadásával kapcsolatos költség.

Dr. Papp László képviselő:
A javaslatban benne van a szerkesztői függetlenség kritériuma. Ha az alapító nem az
önkormányzat, hanem a Polgármesteri Hivatal lenne, akkor a szerkesztői feladatokat Bobikné
Sándor Erzsébet is elláthatná. A szerkesztésért valamilyen díjat természetesen indokolt lenne
megállapítani a részére.
Piskolczi Géza polgármester:
Beletesszük majd a munkaköri leírásába, hiszen elvégezte az újságírói tanfolyamot.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Én ezt nem fogadom így el. Azelőtt tanfolyam nélkül is szerkesztettem az újságot.
Piskolczi Géza polgármester:
Finanszírozta az önkormányzat neki a tanfolyam elvégzését, most majd le fogod dolgozni.
Dr. Papp László képviselő:
Ennek a munkaköri leíráshoz semmi köze, hiszen Erzsike az újságot a polgármesteri hivatal
megbízásából fogja szerkeszteni, és nem az ÁMK-éból.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Nem kell ebben az ügyben a Képviselő-testületnek most dönteni, tulajdonképpen nem is
annyira fontos. Keressetek fel más szerkesztőt, és kérdezzetek rá, hogy hol mennyit fizetnek a
szerkesztőknek. Ne tőlem kérjétek, hogy megmondjam a díjazás összegét.
Dr. Horváth József képviselő:
Van egy kitétel, 4. pont: „Az újság felelős szerkesztője egzisztenciájának biztosítása
érdekében olyan díjazásban kell részesülnie, amely a Magyar Újságíró Szövetség
Érdekvédelmi Bizottsága által kidolgozott és a szervezet honlapján közzétett honorárium
kategóriáknak megfelel. Ettől eltérni csak a felelős szerkesztővel történő megegyezés alapján
lehet.”
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
A MÚOSZ honlapján lehet erről tájékozódni. Beszélgettünk erről már a jegyző úrral is. Azzal,
hogy ha szerkesztői feladatot is ellátnék, az felelősséggel is jár. Laponként 20-30.000-Ft.-ra
gondoltam a szerkesztésért, és a tördelésért. Egyébként a szerkesztők 40-50.000-Ft.-ot kapnak
lapszerkesztésenként. Ezek a minimumok összegek. Tudom, hogy nincs pénze az
önkormányzatnak, és nem meggazdagodni akarok ezen. Nézzetek utána, ne legyen, hogy
állítottak valamint és az nem helytálló.
Piskolczi Géza polgármester:
A javaslatom az lenne, hogy fizessen a polgármesteri hivatal bruttó 20.000-Ft.-ot egy 8
oldalas újság szerkesztéséért. Ha csökkenne a lap nagysága, akkor a díj is arányosan kellene,
hogy csökkenjen.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Végig kell ezt gondolnia a testületnek. Kaptak most egy árajánlatot 8 oldalra 1200 példányban
35-Ft+áfáért. Ha az újság nem 8 oldalas lesz, akkor lehet, hogy drágább lesz.

Dr. Papp László képviselő:
Ki tudjuk szerintem tölteni azt a 8 oldalt. Ha esetleg nem lenne írni való – amit kétlek -, akkor
jegyző úr az üres helyeken majd részletesebben tájékoztatja a lakosságot a testület
munkájáról.
Ács Lászlóné képviselő:
Én is a többi intézményvezető mellett sok időt és energiát szánok arra, hogy írjak egy cikket
szinte minden megjelenő hírmondóba, mégsem kapunk érte egy forintot sem? Miért kellene a
polgármesteri hivatalnak ennyit fizetnie?
Dr. Papp László képviselő:
Az én javaslatom az lenne, hogy kiadványonként legyen a szerkesztési díj bruttó 20.000-Ft.,
úgy, hogy megcsinálhatod Erzsike munkaidőn belül.
Pelles Brigitta képviselő:
Elnézést kérek, én nem Bobiknét akarom bántani, de ha munkaidőben csinálná az újság
szerkesztését, akkor a fizetése mellett még külön fizetnénk a szerkesztésért is. Mi
intézményvezetők megírjuk az intézményünkre vonatkozó cikkeket, Bobiknénak meg csak
egymás mellé kell őket szerkeszteni, és mi a cikkek írását ingyen csináljuk. Ez nem teljesen
elfogadható.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
A közművelődési feladatok között nem szerepel a helyi újság szerkesztése. Van nekem otthon
is számítógépem, ott is meg tudom majd szerkeszteni az újságot.
Piskolczi Géza polgármester:
Nem azért ment el Bobikné egy hetes újságírói tanfolyamra, hogy ne hasznosítsa az ott
tanultakat. Rendben van, hogy van munkaideje, de a szerkesztés valóban nincs benne a
munkaköri leírásában és nem is lenne jó megoldás azt a szerkesztési feladatokkal kibővíteni.
Én, - átgondolva a dolgot - azt javaslom, hogy fizessen a polgármesteri hivatal a megjelenő
számonként bruttó 15.000-Ft.-ot a szerkesztésért.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Erre azt mondom, hogy maradjunk annyiban, hogy megcsinálom az újságszerkesztést
munkaidőn túl ingyen. Ledolgozom így a tanfolyam árát is. Úgy, ahogy eddig is csináltam,
megcsinálom ezután is. Nem kérek az egészért semmit.
Dr. Horváth József képviselő:
Álláspontom szerint, akkor ki kell venni a javaslatból, hogy: „A nem lapszerkesztővel
közalkalmazotti jogviszonyban lévő szerkesztővel külön szerződést kell kötni, amely független
közalkalmazotti jogviszonyától és arra semmilyen hatással nem lehet.” Szerintem, már csak
emiatt is illendő külön díjazást adni.
Papp Csaba képviselő:
Két javaslat hangzott el Polgármester Úr, egy 15 és egy 20.000-Ft.-os megbízási díjra. Fel kell
tenni ezeket a javaslatokat szavazásra.

Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Én meg egyik ajánlatot sem fogadom el. A testület megadta a lehetőséget, hogy elmehettem a
tanfolyamra, akkor cserébe megoldom, hogy a munkaidőmbe beleférjen a szerkesztés. Eddig
is szoktam a munkahelyi munkámat otthon befejezni.
Gulyás József jegyző:
Szerintem jobb lenne, ha a díjat inkább költségátalányként adná a hivatal.
Dr. Horváth József képviselő:
Figyelemmel kell lennünk az 5. pont tartalmára: „Helyi lap szerkesztésével kizárólag
újságírói, szerkesztői képzettséggel, szakismeretekkel vagy tapasztalattal rendelkező személyt
szabad megbízni. Amennyiben ez valamilyen kényszer hatása miatt nem lehetséges (a
településen nincs ilyen személy és pályázatra sem jelentkezett megfelelő képzettségű
szakember), a lap tulajdonosának kötelezettsége, hogy a szerkesztő képzéséről,
továbbképzéséről gondoskodjon.”
Dr. Horváth József képviselő:
Úgy emlékszem ez az SZMSZ-ben is benne van.
Piskolczi Géza polgármester:
Javaslata a 15.000-Ft. összegű költségátalány.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
179/2008. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
arról döntött, hogy Bobikné Sándor Erzsébetnek a Bökönyi
Hírmondó szerkesztéséért bruttó 15.000-Ft. költségátalányt
állapít meg.
Határidő: 2009. 01. 01.
Felelős: Polgármester
Piskolczi Géza polgármester:
Most pedig az Ügyrendi Bizottság javaslatáról kellene döntenünk.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2008. (XI. 27.) számú
határozata
Bökönyi- Hírmondó és Honlap
2009. évi laptervének elfogadására
A Képviselő-testület
A Bökönyi- Hírmondó és Honlap laptervét 2009. évre az alábbiak szerint határozza
meg:
1.)
- Lap címe: Bökönyi Hírmondó
- Tárgyköre: Közéleti lap
- Alapító neve: Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete
- Kiadó: Bököny község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
- Kiadó címe: 4231 Bököny, Kossuth u. 3.
- Kiadó telefonszáma: 06 (42) 566-000
- FŐSZERKESZTŐ (szerkesztőség vezető): Bobikné Sándor Erzsébet
- Szerkesztőség címe:
4231 Bököny, Kossuth u. 2.; Barota
Mihály ÁMK. Kulturális Tagintézmény
Szerkesztőség telefon száma: 06 (42) 566-000
(honlap címe: www.bokony.hu)
2.) Az újság fejrésze:
a.) Bal felső sarokban a község címere, mérete: 27 x 37 mm
b.) A címer melletti szöveg: „Bökönyi Hírmondó”
Betűtípus: Mérete: 160 x 37 mm területben szerkesztett grafika
3.) A fejrész alatt lévő keretben megjelenő szövegrész:
……évfolyam …..szám

Közéleti lap

2009. …… hó ….nap

4.) - Példányszám : 1.200 db.,
- Terjedelem: 8 oldal (2 dupla lap)+2 oldal (lap)
(Az oldalak tartalmát az újságírás szabályai szerint, a főszerkesztő a
bevonásával határozza meg.)
- Méret: A/4
- Hasábszám: 4 hasábos
- Anyaga:
Borító: 115 g műnyomó
Belív: 80 g ofszet
- Borító: 4+1 színnyomás
- Belív: 1+1 színnyomás (fekete-fehér)
5.)

Az újság tervezett megjelenési időpontjai:

Lapzárta
Március 01. 16.00 óra

Megjelenés időpontja
Március 15.

Június 01. 16.00 óra
Szeptember 01. 16.00 óra
December 01. 16.00 óra

Június 15.
Szeptember 15.
December 15.

6.) A honlap frissítéséért a jegyző felelős, aki havonta köteles a szükséges információkat
megadni a honlapot szerkesztő felé.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület döntéséről az érdekelteket értesítse.
Határidő: 2009. 01. 01.
Felelős: Polgármester
16.) Napirendi pont:
Tájékoztató a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Közkincs
kerekasztal megalakulásáról, a 2009. évi programok megtárgyalása, elfogadása.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
A Közkincs Kerekasztal megalakulásáról már az októberi testületi ülésen tájékoztattam a
Képviselő-testületet. Az a javaslat, hogy a megjelenő kiadványban olyan nagy
rendezvényeket tegyenek közzé, amelyre a Kistérségből, a régióból vagy akár az egész
országból várunk vendégakat. Én legegyszerűbb helyi rendezvényt is megjelöltem. Előző
ülésen kértem a testületi tagokat, hogy gondolják végig, hogy milyen rendezvények
kerüljenek be majd a kiadványba. Holnap át kell küldenem e-mailen, hogy mit dönt a testület.
3 rendezvény javasolnék: a farsangi báli rendezvényt, szüreti felvonulást egész napos
programmá téve és a falunapot. Nem szabad kihagyni a falunapot. Fel kell fűzni egy olyan
vonal mellé, amellyel vonzóvá tudjuk majd tenni. Ebben az évben a szervezők oldaláról sült
el rosszul a falunap. Az emberek nem látták, hogy mi történt, csak azt, hogy nem az lépett fel,
akinek kellett volna. De az előző 5 falunap jól sikerült. Semmilyen probléma nem volt a
programszervezéssel.
Papp Csaba képviselő:
A falunapot mindenképpen ki szeretném venni a programból. Látva az összegeket, melyek
szerint a farsangi bál 300.000-Ft., a szüreti felvonulás 300-500.000-Ft-ba került. Véleményem
szerint nem áll az önkormányzat olyan jól, hogy ekkora számú és volumenű programot
tudjunk finanszírozni. Nagyon át kell gondolni, hogy igazából mit is szeretnénk.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Azért javasoltam ezeket a költségvetéseket, mert ha azt akarjuk, hogy a kistérségből vagy a
régióból ide valaki eljöjjön, akkor a vendégeknek olyan főműsorokkal kell várnunk, ami
vonzó lehet más települések számára is. Viszont ami már vonzó az minimum ilyen
költségeknél kezdődik.
Papp Csaba képviselő:
Meg tudná mondani valaki az idén hányan voltak itt a falunapon a meghívott vendégek közül?
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Én nem tudom, hogy a polgármester kiket hívott meg, a falunapért ugyanis a polgármester
volt a felelős.

Piskolczi Géza polgármester:
A meghívottak közül 3 polgármester és 2 jegyző tisztelt meg bennünket.
Dr. Papp László képviselő:
Véleményem szerint olyan programokat kellene szervezni, amely során valamilyen bevétel is
befolyna. A jótékonysági bálokkal egyetértek és azokat támogatom is, hiszen azoknak vannak
bevételei. De olyan rendezvényt csinálni, ahol ingyen evés-ivás van, azt a jelenlegi gazdasági
helyzetben már nem támogatom. Dolgozni és nem dáridózni kell. Sajnos a falunapokon ahogy
én láttam éppen azok nem jelennek meg, akiket én várnék egy ilyen összejövetelen, és ebből
nekünk le kell vonnunk a konzekvenciákat. Azért kellene esetleg úgy összerakni egy ilyen
programot, hogy bevételünk is legyen belőle ne csak kiadásunk. A másik megjegyzésem,
hogy egyetlen ember nem tudja levezényelni a falunapot, azt se tudta Bobikné az idein, hogy
merre szaladjon, mit csináljon. Várni kell vendégeket, szervezni kell a műsort, rendet kell
tartani. Még 6 embert kellene mellé állítani, hogy minden rendben és flottul menjen. Az idén,
mint az eredmény is mutatta a falunap tiszta káosz és tömegorgia volt. A szervezés nem volt
olyan, mint amilyennek lennie kellett volna. Nem voltak jelen az egyházi vezetők, a
köztisztviselőink és közalkalmazottaink nagy része sem.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Azt tudni kell, hogy ha valakinek ott kell ülnie a hangosítás mellett, az nem tudja egyszerre a
vendégeket is bekísérni, vagy nem tud velük leülni. Ha nem fizetünk pénzt a hangosításért, és
a bökönyi Művelődési Ház hangosító berendezését használjuk, akkor azt csak én tudom
kezelni, pedig nem tartozik a munkakörömbe. Egy dolgot tudok csak tenni, hogy igyekszem.
A saját képességeimből ennyire vagyok képes.
Ács Lászlóné képviselő:
Szerintem egy falunap a faluról szól. A helyi fellépők, és gyerekek fellépése miatt jöttek fel az
emberek. Nem mindig a legdrágább műsor egyben a legkellendőbb is.
Pelles Brigitta képviselő:
Szerintem legyen egy belépő, és ahhoz járjon egy ebéd, így az fog feljönni, aki ki tudja fizetni
a belépőt.
Dr. Papp László képviselő:
Nézzük a valóságot. Hiába lépnek fel a gyerekeink, mégsem jönnek el, akiket várnának. Arról
kellene inkább elgondolkozni, hogy normálisan meg tudjuk-e szervezni a falunapot. Az nem
működik, hogy Bobikné szaladgál mindenfelé.
Kovács Tibor alpolgármester:
Az első falunapon meghívott Bobikné, hogy segítsek neki. Én fogadtam a vendégeket,
segítettem a tálalásban, és így Bobiknéra kevesebb munka jutott. A többi falunapon nem
tudtam részt venni, de az idein itt voltam.
Dr. Papp László képviselő:
Az idén például a tapasztalatom az volt, hogy bementem az étterembe fél egykor és
szabályosan az ember megrettent, mikor belépett az étterembe, mert egy rakat ittas ember volt
egy helyen.

Ács Lászlóné képviselő:
Szét kellene osztani a feladatokat. Volt egyszer egy alkalom, mikor az önkormányzat
dolgozói voltak megbízva feladatokkal, hogy ki mit csináljon. Össze kellene fognunk.
Piskolczi Géza polgármester:
Senkitől sem hallottam még, hogy lehetne szebbé tenni a falunapot, csak Ács Lászlónétól.
Elkezdtünk egy hagyományt. Különböző települések máshoz kötik ezt a napot. De mi még
soha nem találtunk ki semmit.
Dr. Papp László képviselő:
Azt azért látnunk kell, hogy minden településnek az a dolga, hogy a sajátosságaihoz igazodjon
és azokhoz alakítsa ki a döntéseit. Mi elkezdtünk egy irányvonalat, de ez az irány szerintem
nem jó. Nekünk a magunk sajátosságaink szerint kell a döntéseinek meghoznunk.
Gyalog Imre képviselő:
Ha nem pénzről szólna az egész dolog, akkor nem lenne itt semmi gond szerinetm. A pénzt
meg kell fogni, mert nem tudjuk, hogy mennyi lesz a költségvetésünk, kevesebb lesz az állami
leosztás. Arról gondolkozunk, hogy mennyi pedagógust küldjünk el, lesz-e fűtés az iskolában.
Ilyen körülmények között kell-e nekünk egyáltalán falunapot tartani? A pénz lesz az úr. Azon
kell elgondolkoznunk, hogy az iskolát finanszírozzuk, vagy falunapot tartsunk.
Pelles Brigitta képviselő:
Volt korábban egy olyan javaslat, hogy kétévente legyen falunap. Ezt is meg lehetne
fontolnunk.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Lenne egy ötletem. Híres Bököny a verekedéséről, akkor miért nem kötjük a rendezvényünket
a verekedéshez. Csinálnánk ringet, és lenne szabad verekedés. Egy rendezvény azon múlik,
hogy milyen kapcsolata van a településnek más településekkel. Itt Bökönyben az emberek
szőni tudnak, fonni, földet művelni, énekelni, más turisztikai vonzerőnk nincs.
Pelles Brigitta képviselő elhagyta az üléstermet.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Miért kell 500.000-Ft-ot előirányozni a szüreti felvonulásra?
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Én ezt a költséget a fellépők miatt terveztem be.
Papp Csaba képviselő:
Simon Géza ügye hogy áll már Polgármester Úr? Már lassan fél év eltelt a falunap óta.
Megfizette már amivel tartozik?
Piskolczi Géza polgármester:
Eddig még nem.
Papp Csaba képviselő:
Kérnék a következő ülésre egy beszámolót, hogy hogyan áll az ügy.

Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Azt szeretném megkérdezni a Képviselő-testülettől, hogy a farsangi bált és a szüreti bált
jelezhetem-e a Dél-Nyírségnek az időpontokkal együtt.
Piskolczi Géza polgármester:
Szerintem a falunapot is tegyük be a programok közé, aztán majd meglátjuk.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Javasolnám a Honfoglalás napot, mint ÁMK rendezvényt, vagy a Barota Napokat.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Nincs értelme ezeket a programokat berakni, mert az iskola csak délelőttre szervezi ezeket, és
az ÁMK-nak ezek saját rendezvényei. Szerintem nem lenne jó, ha ezekre a programokra
mások is eljönnének. A Barota napok is saját rendezvény. Még arra is gondoltam, hogy a
Szüreti bált össze kellene vonni a Mihály napi kavalkáddal az óvodával karöltve.
Papp Csaba képviselő:
Szerintem az említett rendezvényeket külön kell választani.
Dr. Papp László képviselő:
Így az ötleteket és előadottakat hallgatva nekem a javaslatom az lenne, hogy közösségi
rendezvényként csak a szüreti bál és a farsangi bál legyen betervezve.
Kovács Tibor alpolgármester:
A falunapról majd dönthetünk még, ha tárgyaljuk a költségvetést, de azért lejelenthetjük.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
A mostani döntés a programjainkról egy kiadványban fog majd megjelenni.
Papp Csaba képviselő:
Szerintem most kell dönteni, hiszen ha meghirdetjük ezeket a programokat, akkor azokat jó
lenne majd megrendezni is.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Tehát ez egy programajánló lenne a 2009-es évre.
Piskolczi Géza polgármester:
Két javaslat hangzott el eddig. Kovács Tibor alpolgármester javaslata, mely szerint mind a
három rendezvényt (falunap, szüreti felvonulás, farsangi bál) hirdessék meg 2009.-re a
kiadványban. A másik Dr. Papp László képviselő javaslata mely szerint csak két rendezvény
lenne - a szüreti felvonulás és a farsangi bál – a 2009-es évben. Kérem a Képviselő-testület
döntését az ügyben.
A 3 programra (falunap, szüreti felvonulás, farsangi bál) érkezett szavazatok száma: 4 igen, 5
nem szavazat.
A 2 programra (szüreti felvonulás, farsangi bál) érkezett szavazatok száma: 5 igen, 4 nem
szavazat.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2008. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás kiadványában két, 2009-es program a jótékonysági
farsangi bál és a szüreti felvonulás megjelentetéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.
17.) Napirendi pont:
Tájékoztató a megvalósult eMagyarországpont pályázatról.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
2008-ban beadtunk egy pályázatot az önkormányzat részéről eMagyarországpont
üzemeltetésre, mivel az Idősek Otthonában az eMagyarországponttal megszűnt a
szerződésünk illetve, hogy az IFI tanyán is legyen Internet elérhetőség. Önkormányzati
kötelezettségvállalással beadtuk a pályázatot. 2008. januárjában mikor elszámoltunk kaptunk
egy írásos anyagot az eMagyarország centrumtól, hogy ePilot kísérleti programban lehet részt
venni. Ebben egy résztvevő dolgozó kaphat 300.000-Ft.-ot első körben. Ekkor átmentem
Polgármester Úrhoz és Jegyző Úrhoz. Megkérdeztem, hogy mit csináljunk, mert ezt
munkaidőben kell csinálni, statisztikát jelentéseket kell vezetni. Akkor úgy döntöttünk, hogy
ezeket elvállaljuk. Rá egy hétre jött egy másik levél, hogy mégsem jó ez így, mert
rádöbbentünk, hogy nem mindenhol civil szervezet működteti az eMagyarország pontot, tehát
az eMagyarország pontot üzemeltető kaphatja meg a 300.000-Ft. pályázati összeget. Akkor
megint átmentem, hogy mi legyen, és abban egyeztünk meg, hogy aki dolgozni fog velem az
egy tisztességes juttatást kapjon, és egy kétharmad egyharmados arányban egyeztünk meg.
Megvalósult a projekt, megérkezett a pénz. A testület az egyezség szerint döntsön az
összegről. Bruttó 300.000-Ft.-ról van szó.
Dr. Papp László képviselő:
Szerintem ez méltányos, hiszen Erzsike csinálta az egész pályázatot teljesen egyedül, és most
is ő fogja át az eMagyarország üzemeltetését.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
egyhangú határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
182/2008. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Bobikné Sándor Erzsébet tájékoztatóját a megvalósult
eMagyarországpont pályázatról elfogadta, és döntött a

megnyert összegből bruttó 100.000-Ft. összeg részére történő
kifizetéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely. elhagyta az üléstermet.
18) Napirendi pont:
A 149/2008. (X. 09.) számú határozat alapján 5 évre visszamenő számlákról szóló
kimutatás megtárgyalása.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy
zárt ülésen folytatja a napirendi pont tárgyalását.
Dr. Papp László az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke, előadja, hogy a
szavazás érvényes és eredményes volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
183/2008. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy azoktól a gazdasági társaságoktól,
vállalkozásoktól, gazdálkodó szervezetektől, amelyeknek a
mindenkori polgármester és a mindenkori intézményvezetők
vagy azok a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója tagja, vagy
vezető tisztségviselője, az önkormányzat, az általa
fenntartott intézmények, szervek, illetve az önkormányzat,
vagy azok szervei által támogatott társadalmi szervezetek
megrendeléseket nem eszközölhetnek.
Kivéve ez alól a Polgármesteri Hivatal, a Barota Mihály
ÁMK és az Idősek Otthona, amelyek éves szintű 100.000-Ft.
összértékű felső határral megrendeléseket eszközölhetnek a
Bökönyi Kisáruháznál.
Határidő: 2009. 01. 01.-től folyamatos
Felelős: Jegyző és az intézményvezetők
19.) Napirendi pont:
Bököny Község Településfejlesztési Közalapítványának megszüntetése.
Dr. Papp László képviselő:
Elviekben már korábban döntött a Képviselő-testület a Közalapítvány megszüntetéséről. A
megszüntetéshez szükséges, hogy a Közalapítvány rendelkezésére álló forrásokat olyan célra

kell költeni, amely a Közalapítvány céljával összhangban van. Javaslom a 2008. november
30. napi hatállyal a megszüntetést. Az indokokat ismeri mindenki, szerintem felesleges tovább
működtetni. Arra is lehet természetesen javaslatot tenni, hogy ne szüntessük meg.
Piskolczi Géza polgármester:
Én nem értek egyet a közalapítvány megszűnésével, mert akkor nem marad az
önkormányzatnak semmilyen alapítványa, amelyet bárki támogathatna. Meg kellene fizetnünk
azt a 15-20.000-Ft-os könyvelési díjat, de ne szüntessük meg, mert egy alapítvány létrehozása
100.000-Ft-ba is belekerülhet.
Ács Lászlóné képviselő:
Megkérdezném, hogy ha valaki felajánlja az adója 1%-át egy alapítványnak, akkor kap
igazolást a befizetésről?
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az APEH-nál kerül ez bejelentésre. Egyébként szerintem sem kellene megszüntetni a
Közalapítványunkat. Mikor csináltam az adóbevallásokat, az aki kifejezetten nem
rendelkezett az adója 1 %-ával, akkor javasolni szoktam, hogy utalja a Közalapítvány javára.
Csak az ÁMK Igazgató Úr szólt nekem, hogy ne utalunk rá pénzt, mert megszüntetésre kerül.
Ezért csak az csak az iskolának adtuk a felajánlásokat.
Berki Györgyné képviselő:
Szerintem sok a költsége egy évben a Közalapítványnak. A Bökönyi Hírmondóban pedig
közölni kellett volna a Közalapítvány számlaszámát, tájékoztatva a lakosságot.
Ács Lászlóné képviselő:
Ha az Idősek Otthonában a hozzátartozók, vagy a lakók szeretnének felajánlást tenni és én ez
a számlaszámot adom meg, az a kérdésem,hogy valahogy részesülhetne-e az Idősek Otthona
támogatásban.
Dr. Papp László képviselő:
Egyenlőre szerintem nem. Ahhoz módosítani kellene az alapító okiratot a célok tekintetében.
Ács Lászlóné képviselő:
Mert ha a célokat tudnánk bővíteni, akkor az Idősek Otthona nem hozna létre külön
alapítványt.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
egyhangú határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
184/2008. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
úgy döntött, hogy a Bököny Község Településfejlesztési
Közalapítványát nem szünteti meg.

20.) Napirendi pont:
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása.
Dr. Horváth József képviselő, bizottsági elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztett javaslatot, és ebben a formában
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Szűcsné Fekete Irén képviselő, bizottsági elnök:
Az Igazgatási Bizottság is megtárgyalta a javaslatot, és 1 fő, Tóth Réka kivételével mindenkit
támogat. Az említett személy a Kossuth u. 55. szám alatti lakosi lakosként a nagymamájánál
van bejelentkezve, de nem itt él életvitelszerűen, ezért döntött úgy a bizottság, hogy nem
kívánja támogatni a kérelmét.
Gulyás József jegyző:
Pályázati kiírás szerint ezen az alapon nem lehet elutasítani a kérelmet, hiszen a kiírás nem
írja elő, hogy életvitelszerűen itt kell élnie. Csak szociális alapon lehetne elutasítani a
kérelmet, de akkor minden kérelmező vonatkozásában környezettanulmányt kellene
készíttetni. Ez a döntés a Képviselő-testület határozatától függ.
Dr. Papp László jelzi érintettségét, mivel a testvére is benne van a pályázók között. A
Képviselő-testület 8 igen szavazattal kizárja a szavazásból.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
185/2008. (XI. 27.) számú
határozata
BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása
A Képviselő-testület
elfogadja, és támogatja 5000-forint/hó/fő összegben a
2008/2009 tanév II. félévére és a 2009/2010 tanév I. félévére
az alább felsorolt hallgatók által beadott BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj „A”
és „B” típusú ösztöndíjpályázatát:
„A” típusú pályázók:
1./ Pistár Marietta Bököny, Kossuth u. 13.
2./ Sebők Imre Bököny, Sallai u. 10.
3./ Sebők Zsolt Bököny, Sallai u. 10.
4./ Pistár Zsuzsanna Bököny, József A. u. 18.
5./ Poór Krisztina Bököny, Ságvári u. 24.
6./ Dudás Csaba Bököny, Árpád u. 7.
7./ Törő Brigitta Bököny, József A. u. 12.
8./ Pallai Renáta Bököny, Makarenkó u. 8.
9./ Visnyai Zoltán Bököny, József A. u. 20.
10./ Dalanics Erzsébet Krisztina, Bököny, Kossuth u. 22.
11./ Tamás Erzsébet Bököny, Kossuth u. 96.

12./ Bojté Tamara Bököny, József A. u. 71.
13./ Bucsku Béla Bököny, Kossuth u. 82.
14./ Kálucz Adrienn Bököny, Kossuth u. 40.
15./ Balogh Renáta Bököny, Makarenkó u. 44.
16./ Tóth Réka Bököny, Kossuth u. 55.
17./ Szoták Timea Bököny, Dózsa Gy. u. 56.
18./ Szoták Szabolcs Mihály Makarenkó u. 5.
19./ Lovas Kitti Bököny, Ady E. u. 52.
20./ Bojté László Bököny, József A. u. 61.
21./ Lakatos Norbert Bököny, Bem J. u.
22./ Nagy Beáta Bököny, Makarenkó u. 1.
23./ Végső Róbert Bököny, Debreceni 36.
24./ Dalanics Gabriella Bököny, Kossuth u. 14.
25./ Papp Krisztián Bököny, Ady E. u. 68.
„B” típusú pályázók:
1. / Visnyai Krisztina Bököny, József A. u. 20.
2./ Szoták Gabriella Bököny, Dózsa Gy. u. 56.
3./ Tálas Attila Bököny, Ady E. u. 33.
4./ Kálucz Eszter Bököny, Kossuth u. 40.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jegyző
21.) Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
Piskolczi Géza polgármester:
Mindenki megkapta az írásbeli beszámolómat. Szóban szeretném azt kiegészíteni.
A futballistákkal történt esetet mindenki ismeri, a sajtó is foglalkozott az incidenssel. A
meccsen egyébként én is részt vettem kb. a 80. percig. Sajnos az egyik játékosunk mellkason
rúgta a bírót. Ennek azért voltak előzményei. A kálmánháziak és a bökönyiek is kemény
szavakkal illeték a bírót ennek lett tulajdonképp az eredménye ez a cselekedet. A szerdai
MLSZ ülésen úgy döntött a fegyelmi tanács, hogy Lovas János futballistát 5 évre tiltja el a
labdarúgástól, a bökönyi pályát 2009. május 31.-ig bezárták, és 80.000-Ft. pénzbírsággal is
sújtották a Sportegyesületet. Jeleztem, hogy a csapatot sújtó intézkedést meg fogjuk
fellebbezni, és a pénzbírság is soknak találjuk. Gondolkozunk azon, hogy egy osztállyal
lejjebb kellene kezdenünk, és meg kell szelektálni a csapatban játszó labdarugóinkat.
Papp Csaba képviselő:
Azt olvastam, hogy polgárőrök is beálltak a verekedésbe. Mi igaz ebből Polgármester Úr?
Piskolczi Géza polgármester:
Nem polgárőrök voltak azok, hanem a rendezvényszervezők. Azért vették le a mellényüket,
hogy ők nehogy kapjanak.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ezen az eseten nagyon el kell gondolkoznunk, érdemes-e egyáltalán a Sportegyesületet ilyen
körülmények között támogatnia-e az önkormányzatnak. Ez egyáltalán nem vicces dolog,

mikor már foglalkozik velünk a televízió, és mindenféle fórumon megjelenünk. Az
önkormányzat jelentős összeggel támogatja ezt az egyesületet. Az lenne a javaslatom, hogy
sokkal jobban meg kellene szűrnünk a játékosainkat, inkább legyünk egy osztállyal lejjebb, de
tisztességes játékot játszunk. Meg kell gondolnunk, hogy érdemes-e ennyit rájuk költenie az
önkormányzatnak.
Piskolczi Géza polgármester:
Az MLSZ határozata után fellebbezni szeretnénk, és összehívni egy sportgyűlést. Az lesz a
javaslatom, ha sárga lapot kap ezentúl valaki, akkor a bírságot fizesse ki maga. A falunkban
ez az egyetlen sport, ami még vonzza az embereket.
Papp Csaba képviselő:
Ha jól emlékszem már tavaly is volt probléma, akkor is címlapon voltunk.
Dr. Papp László képviselő:
Azért jó lett volna, ha itt van Taskó Miklós, mivel ő a sportegyesület elnöke, és
részletesebben beszámolt volna a történtekről.
Piskolczi Géza polgármester:
Az elnök úr az elmúlt 3 évben csak egyszer volt kinn a mérkőzésen.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Polgármester Úr! Miért nem kell egy olyan embert kinevezni a sportegyesület elnökének, aki
az ezzel járó feladatot komolyan is gondolja. Taskó Miklósnak nincsen erre ideje. Inkább
Marozsán Miklóst kellene szerintem az egyesület elnökének megválasztani.
Piskolczi Géza polgármester:
Marozsán Miklós tudomásom szerint nem vállalja ezt a tisztséget, és nem is tud az
emberekkel bánni. Nehéz feladat ez.
Kovács Tibor alpolgármester:
Az én véleményem az, hogy meg kellene szüntetnünk a felnőtt szakosztályt. De ezt majd a
költségvetés tárgyalásakor áttárgyalhatjuk.
Piskolczi Géza polgármester:
Egy másik téma. Azt kérték korábban az iskolából, hogy az alsó osztályokban a tízórait az
első szünetbe oszthassák ki, mivel sok gyermek éhen jön el otthonról.
Dr. Horváth József képviselő:
Már elnézést Polgármester Úr! Ebben miért nekünk kell eldöntenünk?
Papp Csaba képviselő:
Az mondta Deme Imréné, az élelmezésvezető, hogy a testület megtiltotta azt, hogy az első
szünetbe adják a tízórait. Én erre nem emlékszem.
Dr. Horváth József képviselő:
Mindig azt szoktam mondani, hogy ennek az intézménynek van egy igazgatója, Vastag
Györgynek hívják, aki felelős azért, hogy úgy működjön az intézmény, ahogy kell. Lassan
már az órarendet is nekünk kell majd összerakni?

Dr. Papp László képviselő:
Az a gond, hogy az óvodások együtt étkeznek az iskolásokkal. Az óvodások még nem fejezik
be az ebédet, de már az iskolások ott toporognak a teremben. A konyhások így nem bírják a
tempót. Nem értem, hogy erre miért nincs tekintettel az igazgató, és miért nem tesz ellene.
Szerintem meg kellene oldani valahogy azt, hogy a termükben ebédeljenek az óvodások,
hiszen a tízórait is ott eszik meg.
Piskolczi Géza polgármester:
Úgy gondolom ez nem a Képviselő-testület feladata, úgyhogy döntsön az Igazgató úr.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2008. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a polgármester tájékoztatóját
határozatokról elfogadta.

a

lejárt

határidejű

22.) Napirendi pont:
Egyebek.
- Kisbusz pályázathoz hitel felvételről döntés
Piskolczi Géza polgármester:
A kisbusz pályázatához szükség lenne a képviselő-testület határozatára a hitel
igénybevételének engedélyezésére. Kérem, hogy döntsön a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
egyhangú határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
187/2008. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési
szolgáltatások fejlesztése pályázaton elnyert gépjármű
vásárlás előfinanszírozására 8.538.000-Ft.+20% ÁFA
összegű, 3 hónap futamidejű hitelt vesz igénybe a Porshe
Banktól.
Felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó szerződések és
hitelszerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

- Játszótér pályázat
Piskolczi Géza polgármester:
A játszótér pályázatról már döntöttünk, csak módosítani kell a határozatot, megjelölve benne
a helyrajzi számokat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
188/2008. (XI.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 153/2008. (X.09.) számú határozatát az alábbiakra
módosítja:
Támogatja az ÁMK Óvodai Tagintézmény játszóterének
felújításához, és a települési játszótér kialakításához
pályázat benyújtását, és az ehhez szükséges ingatlanok
megvásárlását.
Nyilatkozza, hogy a 2 hrsz-on lévő óvodai játszótér, a 73
hrsz-on lévő óvodai és iskolai játszótér és a 269/2 hrsz-on
kialakításra kerülő köztéri játszótér szabadon látogatható.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Bejelentések:
Papp Csaba képviselő:
Elküldtem e-mailen egy pályázatíró cég, a Proposals Kft. ajánlatát. Szeretném, ha felvennénk
velük a kapcsolatot, nagyon jártasak a pályázatírások terén.
Piskolczi Géza polgármester:
Mérlegelni fogjuk a dolgokat, bár a megyénél felhívták a figyelmünket arra, hogy lehetőleg
helyi pályázatíró cégekkel dolgoztassanak.
Ha senkinek sincs több előadni valója, és mivel több napirendi pontunk nincs, ezennel a
testületi ülést bezárom.

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

Kmft.

Piskolczi Géza sk.
polgármester

Gulyás József sk.
jegyző

Szűcsné Fekete Irén sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Pelles Brigitta sk.
jegyzőkönyv-hitelesítők

