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TÁRGYSOROZAT
1) A 2008. évi költségvetésről szóló 2/2008.(II.14.) Kt. számú rendelet módosítása.
2) A temetőről és temetkezésről szóló 9/2008.(V.01.) számú rendelet megtárgyalása.
3) A 2009. évi igazgatási szünetről szóló rendelet tervezet megvitatása, elfogadása.
4) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti
díjának módosításáról, emeléséről.
5) A képviselő-testület 2009. évi munkatervének megalkotása.
6)A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját
képező célokról.
7) Tájékoztató a jegyző munkakörű köztisztviselő teljesítményének értékeléséről.
8) Döntés a 2008. évi folyószámlahitel felvételéről.
9) Bököny Község Önkormányzat tulajdonában lévő KHT átalakítása Korlátolt
Felelősségű Társulássá, a KFT alapító okiratának elfogadása.
10) Védőnői szolgálat működésének megtárgyalása.
11) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
12) Iskolatej programról döntés
13) Egyebek
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Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat, és a megjelent
gazdasági előadót. A mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Javasolnám, hogy a polgármester
tájékoztatóját az utolsó napirendi pontként tárgyaljuk. A javaslatot a Képviselő-testület 11
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Indítványozom, hogy a
Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Komoróczy
Péter és Szűcsné Fekete Irén képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) A 2008. évi költségvetésről szóló 2/2008.(II.14.) Kt. számú rendelet módosítása.
2) A temetőről és temetkezésről szóló 9/2008.(V.01.) számú rendelet megtárgyalása.
3) A 2009. évi igazgatási szünetről szóló rendelet tervezet megvitatása, elfogadása.
4) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjának
módosításáról, emeléséről.
5) A képviselő-testület 2009. évi munkatervének megalkotása.
6)A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező
célokról.
7) Tájékoztató a jegyző munkakörű köztisztviselő teljesítményének értékeléséről.
8) Döntés a 2008. évi folyószámlahitel felvételéről.

9) Bököny Község Önkormányzat tulajdonában lévő KHT átalakítása Korlátolt Felelősségű
Társulássá, a KFT alapító okiratának elfogadása.
10) Védőnői szolgálat működésének megtárgyalása.
11) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
12) Iskolatej programról döntés
13) Egyebek
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
egyhangú határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
189/2008. (XII. 18.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) A 2008. évi költségvetésről szóló 2/2008.(II.14.) Kt. számú
rendelet módosítása.
2) A temetőről és temetkezésről szóló 9/2008.(V.01.) számú
rendelet megtárgyalása.
3) A 2009. évi igazgatási szünetről szóló rendelet tervezet
megvitatása, elfogadása.
4) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és
egyéb helyiségek bérleti díjának módosításáról, emeléséről.
5) A képviselő-testület
megalkotása.
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8) Döntés a 2008. évi folyószámlahitel felvételéről.
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12) Iskolatej programról döntés
13) Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1) Napirendi pont:
A 2008. évi költségvetésről szóló 2/2008.(II.14.) Kt. számú rendelet módosítása.
Dr. Horváth József képviselő, bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetésről szóló rendeletmódosítást. A központilag
megkapott támogatásokat mint pl. az ápolási díj, mozgáskorlátozottak támogatása, és egyéb a
pályázatokon kapott pénzeket kellett beleépíteni a költségvetésünkbe, és módosítani. A
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Dr. Horváth József képviselő úr nem említette, hogy az iskolának át kellett adnunk 1,7 millió
Ft-ot, azzal a kiadási és bevételi előirányzatot is módosítani kellett.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2008.(XII.18.)
rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 14.) számú rendelet
módosításáról
Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint az államháztartásról szóló módosított 217/1998 (XII.30.) korm.
rend. meghatározottakat - a 2/2008.(II.14.) évi költségvetéséről szóló rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1.§
A költségvetési rendelet 3.§ (1)-(2) számú bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
(1) A képviselő testület a helyi önkormányzat 2008. évi összesített költségvetésének
a./ bevételi főösszegét
587.224 eFt-ban
b./ kiadási főösszegét
610.763 eFt-ban

állapítja meg 23.539 eFt forráshiánnyal.
2.§
A költségvetési rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület a létszám előirányzatot 109 főben határozza meg.
3.§
A költségvetési rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2008.
évi működési célú bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint
határozza meg:
Működési bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Működési bevételek
- Működési célra átvett pénzeszközök
- Sajátos bevételek
- Intézményfinanszírozás
- SZJA és állami támogatások
- Forráshiány (folyószámla hitel)

791.256 eFt.

Fejhalmozási bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Fejlesztési célra átvett pénzeszköz
- Sajátos bevételek
- Szja és állami támogatások
- Felh. intézményfinanszírozás
- Felhalmozási célú hitel
- Egyéb felhalmozási bevételek

47.845 eFt.

Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Támogatások átadott pénzeszközök
- Személyi juttatások
- Személyi juttatások járuléka
- Dologi kiadások
- Szociális juttatások
- Intézményfinanszírozás

791.256 eFt.

Fejhalmozási kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Beruházások
- Felújítások
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
- Felhalmozási célú hitel törlesztés
- Felh. intézményfinanszírozás

21.193 eFt.
34.963 eFt.
13.280 eFt.
225.391 eFt.
472.890 eFt.
23.539 eFt.

1.291 eFt.
5.350 eFt.
24.814 eFt.
2.947 eFt.
13.000 eFt.
443 eFt.

14.795 eFt.
223.889 eFt.
72.664 eFt.
133.071 eFt.
121.446 eFt.
225.391 eFt.
47.845 eFt.
35.984 eFt.
749 eFt.
6.365 eFt.
1.800 eFt.
2.947 eFt.

4.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Fekete Beáta gazdasági előadó elhagyta az üléstermet.
2) Napirendi pont:
A temetőről és temetkezésről szóló 9/2008.(V.01.) számú rendelet megtárgyalása.
Dr. Papp László képviselő, bizottság elnöke:
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet módosítást. Egy módosítással kiegészítenénk,
mivel az egyházzal kötött megállapodásunk alapján az önkormányzat az egész temető
üzemeltetését át fogja venni, így ezt be kell építeni a rendeletbe is. A 104/1, 104/3, 104/4,
104/5, 107 helyrajzi számú ingatlanok tartoznak ide.
A rendelet tervezet nem teljes a működtetés szempontjából. Polgármester úr javaslata, hogy a
létrehozandó Kft. vegye át egyenlőre a temető üzemeltetését. Egy gondnokot
mindenféleképpen meg kell jelölni, aki nyitja zárja a temetőt, szedi a sírhelypénzt. Meg kell
alkotni a temető szabályzatot, és a temetőt fel kell térképezni, hogy a gondnok tudja, mi
alapján kell felosztani a sírhelyeket.
Gulyás József
Javaslom megkérdezni erről az Orfeusz Kft. ügyvezetőjét, Éber Istvánnét. Ezt számítógépes,
komoly rendszerrel kell megoldani.
Piskolczi Géza polgármester:
A temető díjat egyenlőre a pénztárba kell befizetni.
Papp Csaba képviselő:
Meg kell beszélni, hogy fogjuk-e szedni a sírhely megváltás díját.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Javaslom, hogy urnasírhely is biztosítva legyen a temetőben. Esperes úrral meg kellene
beszélni hol lehetne olyan falat felállítani, ahová az urnákat helyeznék. A lehetőséget meg kell
teremtenünk.
Piskolczi Géza polgármester:
Az urnafal kialakítása szerintem nem egy nagy összeg. Erre ki tudnak egy kis összeget
szorítani.
Dr. Horváth József képviselő:
Azt is meg lehet csinálni, hogy kijelölnek egy parcellát urnáknak. Másfele is működik így.
Dr. Papp László képviselő:
Tudjuk-e körülbelül mekkora bevételt jelent egy évben a temető üzemeltetése? Ha
összeszámoljuk kb. 350 e Ft-ra számíthatunk, és a fenntartási költség jóval 500 e Ft fölött van,
és ha a Kft. fogja rendbe tartani a temetőt, akkor még nekik is fizetnünk kell majd. Most nem
célszerű megváltoztatni a sírhely díjakat, de idővel valamit tennünk kell, hogy legalább

közelítsünk a fenntartási költségekhez. Ebben a rendeletben nincs meghatározva a
területfoglalási díj. Amikor a vállalkozó építi a sírhelyet, fogyassza a vizet, költséggel jár.
Ezért valamilyen díjat meg kellene határozni.
Piskolczi Géza polgármester:
De jelenleg csak vizet tudunk a vállalkozók rendelkezésére bocsátani. Abban az esetben
számolhatnánk fel díjat, amennyiben tudnánk villanyt is biztosítani.
Ki lehetne jelölni, ahol a nyárfás van az új temetői részt. Ott meghatározhatnánk különböző
sírhelypénzt, pl. az első három sor lenne drágább, a messzebb levők kevésbé. Aki tehetősebb
az temettethet az első sorba.
Ács Lászlóné képviselő:
Véleményem szerint ez nem szép dolog. Itt Bökönyben az a szokás, hogy a rokonok
sírhelyére temetnek. Ha az a rokon pont az első sorban van, akkor miért fizessenek többet?
Piskolczi Géza polgármester:
Ez csak az új temetői részre vonatkozna. A jelenlegi részben marad a 10 e Ft-os sírhelypénz.
Dr. Horváth József képviselő:
Valamikor gondolkoznunk kell díszsírhelyek kialakításán is. Oda temetnék azt, aki pl. sokat
tett a faluért.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az egyház gondoskodott róla, hogy az egyházi képviselő testület tagjait az első sorba
temessék.
Dr. Papp László képviselő:
Arra még nincs javaslat, hogy ha kinevezünk egy gondnokot, akkor a bérezése, hogy fog
alakulni. Meg kell határozni a díjazását, illetve azt, hogy milyen feladatot kell ellátnia. Január
01-től átvesszük az üzemeltetést, valamilyen szabályozásra szükség van.
Piskolczi Géza polgármester:
Egy gondnoki szolgálat feladata abból kell, hogy álljon, hogy kijelöli a sírhelyeket, beszedi a
sírhelypénzt, kertészeti munkák elvégzése, szemetet elvinni. Kérdéses, hogy egy ember elbíre ennyi feladattal. Nyáron megindul a dudva szezon, és sokszor öt ember is kevés. A Kft.
fogja rendbe tartani a temetőt. Egy nettó 10 e Ft-os bérért kellene alkalmaznunk valakit a
többi feladat elvégzésére. Egy leszázalékolt vagy egy nyugdíjas emberre gondoltam.
Papp Csaba képviselő:
10 e Ft nagyon kevés. Nyáron sok feladat van. 20 e Ft-ot mindenképpen adni kellene.
Piskolczi Géza polgármester:
Figyelembe kell venni a költségeket is. A temetőben 6-7 hónapig van nagy munka a többi
hónapokban nincs.
Dr. Papp László képviselő:
Nyitni zárni kell a gondnoknak, mindig rendelkezésre kell állni. Rektor János polgárőr
parancsnok nettó 8 e Ft-ot kap, és Pesten dolgozik. Ez más munka.
Papp Csaba képviselő:

A sírhelypénzt nem kellene megemelni 15 e Ft-ra? Azzal is nőne a bevételünk.
Piskolczi Géza polgármester:
Nem kellene, mert most emelték meg 5 e Ft-ról 10 e Ft-ra.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Véleményem szerint legyen bruttó 20 e Ft a bérezése. Vegyék figyelembe, hogy nyáron
mindenki igyekszik a sírját rendbe tartani.
Dr. Papp László képviselő:
Ezt megértem. Tegyék arányba akkor a polgárőr és a tűzoltó parancsnok nettó 8 e Ft-ját a
gondnok 12 e Ft-jával. Nincs arányban a kettő. Akkor ők kapjanak nettó 2 e Ft-ot.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Javasolja Dalanics Lászlót a gondnoki feladatok elvégzésére. A ravatalozóval együtt ezt is
megcsinálná. Nyugdíjas, lesz egy kis kereset kiegészítése.
Dr. Papp László képviselő:
Meg kell határozni a feladatát is.
Piskolczi Géza polgármester:
A kaput nyitni zárni, a szemét felügyelete, sírhely pénzt összeszedni, temetésen ott lenni.
Nem lesz annyi feladata, a szemetet nem kell összeszednie a Kft. fogja végezni.
Gulyás József jegyző:
Ez a temető nekünk csak ráfizetéses lesz.
Piskolczi Géza polgármester:
Szavazás előtt szeretném összefoglalni az elmondottakat. Fel kell térképezni a temetőt a
sírhelyek kijelölése végett, az üzemeltetést gondnok segítségével kívánjuk megvalósítani,
díszsírhelyeket kell kijelölni, urnafalat kell felállítani.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2008. (XII.31.) számú
rendelete
a temetőről és temetkezésről
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a temetőkről és a
temetkezések rendjéről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról szóló
szabályaira, a következő rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Bököny Község Önkormányzatának tulajdonában álló
104/1, 104/3, 104/4, 104/5, 107 hrsz-ú, köztemetőre, az ottani temetésekkel kapcsolatos
temetkezési tevékenységekre, valamint a köztemető összes látogatójára.
Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában a Ttv. 3.§-a alapján:
a) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti
zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi
rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és
használnak, vagy használtak;
b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati
tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött
megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;
c) temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt,
urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztó üzemi építmény területén,
ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja,
továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól.
II. A köztemető fenntartása és üzemeltetése
3. § (1) Bököny Község közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése és fenntartása
az önkormányzat feladata.
(2) Az önkormányzat a köztemető és létesítményei fenntartásáról, e rendelet szerinti egyéb
tevékenységek végzéséről saját maga (üzemeltető), az ott folyó temetkezési szolgáltatási
tevékenységről kegyeleti szolgáltatási szerződés keretein belül kíván gondoskodni.
(3) A köztemető infrastrukturális létesítményei: ravatalozó, hűtőház, ivóvíz, hulladéktároló,
közkifolyók.
(4) A ravatalozó üzemeltetési díjtételeket az 1. számú melléklet tartalmazza.
III. A köztemető látogatási rendje és a síremlékekkel kapcsolatos építési munkák szabályai
4. § (1) Bököny község köztemetőjében a nyitva tartás: nyári 06.00 – 20.,téli
07.00 –
16.00
(2) A köztemetőben annak minden látogatója a hely jellegének megfelelő magatartást
köteles tanúsítani.
(3) A temető területére kutyát illetve egyéb állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével –
tilos.
(4) A köztemetőben az avart, elszáradt koszorúkat illetve virágmaradványokat elégetni tilos.
A sírhelyek gondozása közben keletkező hulladékot az üzemeltető által kijelölt
hulladéklerakó helyen kell elhelyezni.
5. § (1) A köztemetőben végzendő munkák időpontját illetve azok várható időtartamát – a
sírgondozás és a sírok virággal történő beültetését kivéve – a temetőgondnoknak be kell
jelenteni.

(2) Az építési munkákat végző vállalkozók vasárnap és ünnepnapok alkalmával
(Karácsony, Újév, március 15., Húsvét, Pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1.) a
temetőben nem dolgozhatnak, továbbá munkájukkal semmilyen más esetben nem zavarhatják
a búcsúztatási és temetési szertartásokat.
(3) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát ott megkezdeni csak
bejelentés után szabad. Az építési hulladékot annak keletkezésétől számított 3 napon belül el
kell szállítani.
(4) Az építésnél felhasznált ömlesztett anyagot (pl. beton) úgy kell elhelyezni, illetve
felhasználni, hogy az a földdel közvetlenül ne érintkezhessen (pl. vaslemezen vagy
keverőgépben).
(5) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani, és ott közlekedni tilos. Ez a tiltás
nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre, illetve
egyéb gépjárművekre (pl. mentőautó, tűzoltóság, egyéb kárelhárítás) rendkívüli
élethelyzetben.
(6) A temetőben a sírhelyek, sírbolt helyek bekerítése tilos.
(7) A sírbolt építése építési engedély köteles tevékenység.
IV. A temetési helyek
6. § (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat, pedig sorokra kell osztani. A
sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.
(2) A sírboltok, a gyermek, a kettős számára az egységes gondozás céljából külön táblát
vagy sorokat lehet kijelölni.
(3) A temetési helyek nyilvántartását üzemeltető a Ttv. 18.§-a alapján vezeti.
(4)

A temetőben lévő sírhelyek méretei
a) Felnőtt sírhely:

egy személyes
2,50 m hosszú,
2,00 m mély,
1,50 m széles.

b) Gyermek sírhely

1,30 m hosszú,
2,00 m mély,
1,00 m széles

c) Urna földbe temetésénél:

0,80 m hosszú,
1,00 m. mély,
0,60 m széles.

kettő személyes
2,50 m hosszú,
2,00 m mély,
2,50 m széles.

d) Sírboltok: méretét a befogadott koporsók száma határozza meg
(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát (sírhely-használati idő) és a
rendelkezési jog ellenértékét (sírhely-használati díj) jelen rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
(6) A rendelkezési jog gyakorlása – a Ttv. 22.§ (2) bekezdése szerint – a temetési helyre
helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek
gondozására terjed ki.
(7) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál, pedig 30 cmnek kell lennie.

(8) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) tisztiorvosi engedély alapján rátemetéssel még egy
koporsó temethető. Rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhely használati díj időarányos
részét kell megfizetni.
(9) Felnőtt egyszemélyes sírhelybe rátemetés alkalmazása nélkül 2 urna helyezhető el.
Urnás rátemetésnél a koporsós temetési hely használati ideje nem hosszabbodik meg.
(10) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is
temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell
lenniük.
(11) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely táblákban folytatólagos sorrendben kell
felhasználni.
7. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
b) sírbolt esetén 60 év;
(2) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában újabb ciklusra megválthatók.
V. Díszsírhelyek adományozása
8. § (1) Bököny Község Képviselő-testülete azon elhunyt személyeknek, akik a települési
közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve a község fejlődése
érdekében kimagasló tevékenységet fejtettek ki, díszsírhelyet adományozhat.
(2) A díszsírhely adományozásáról a Képviselő-testület az elhunyt legközelebbi
hozzátartozóját írásban értesíti.
(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése
mellett -az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói is
eltemethetők.
(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányába az önkormányzat
köteles gondoskodni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
hatályát veszti az 9/2008. (V.01.) rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott módon.

1. számú melléklet
A ravatalozó üzemeltetési díjtételek
(a díjak az ÁFA-t tartalmazzák)
Hűtési díj
Halott befogadási díj
(Üzemeltetőt illeti)

2.500 Ft/nap
6.500 Ft/alkalom

2. számú melléklet
A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (sírhely-használati idő) és a
rendelkezési jog ellenértéke (sírhely-használati díj)
(a díjak az ÁFA-t tartalmazzák)
Temetési mód megnevezése
Koporsós betemetés/rátemetés
Sírbolt
Urnafülke és urnasírhely

Sírhely használati díj
Egyszemélyes sírhely: 10.000 Ft
Kétszemélyes sírhely: 20.000 Ft
Gyermek sírhely (12 éves kor alatt): 1.000 Ft
Egy elhunyt esetén: 10.000 Ft
Két elhunyt esetén: 20.000 Ft
Minden további elhunyt esetén: 5.000 Ft
Egyszemélyes temetési hely: 10.000 Ft
Kétszemélyes temetési hely: 20.000 Ft

Piskolczi Géza polgármester:
Döntsenek a gondnok béréről. A feladata abból állna, hogy vigyáz a temető rendjére, nyitja
zárja a temetőkaput, sírhelypénz beszedése. Díjazása pedig nettó 10 e Ft.
Dr. Papp László képviselő:
Az én javaslatom nettó 15 e Ft.
Nettó 10 e Ft-ra szavazók aránya: 8 igen szavazat, 3 ellenszavazat
Nettó 15 e Ft-ra szavazók aránya: 3 igen szavazat, 8 ellenszavazat
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
190/2008. (XII. 18.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arra vonatkozóan, hogy a temető üzemeltetésére egy
fő gondnokot alkalmaz, melynek díjazása nettó 10 e Ft.
Feladata:
- a temető nyitása, zárása,
- a temető rendjének fenntartása
- sírhelypénz beszedése
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. december 31.

3) Napirendi pont:
A 2009. évi igazgatási szünetről szóló rendelet tervezet megvitatása, elfogadása.
Dr. Papp László képviselő, bizottság elnöke:
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Annak elősegítése céljából lett ez
előterjesztve, hogy a szabadságok meg legyenek oldva. Elfogadásra javasolja a bizottság.
Piskolczi Géza polgármester:
Mindig gond van a szabadságok kiadásával.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2008.(XII.31.) számú
rendelete
a 2009. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete a képviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
(továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott munkavállalókra.
2.§.
(1) A Hivatal 2009. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2009. július 1. napjától
2009. július 30. napjáig tart.
3.§.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép életbe, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZben meghatározott módon.
(2) A rendelet kihirdetéséről – a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon
– a jegyző gondoskodik.

4) Napirendi pont:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti
díjának módosításáról, emeléséről.
Dr. Papp László képviselő, bizottság elnöke:
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a határozat tervezetet. A Pénzügyi Bizottsággal közösen
állapítottuk meg a díjakat. Az összkomfortos lakás 100 ft/m2, komfortos lakás 75 ft/m2,
félkomfortos lakás 55 ft/m2, komfort nélküli 45 ft/m2, konyhai ebédlő díja lakodalmak
rendezésekor 90.000.-/alkalom, DÉPKER Kft. 76.300/hó, Egészségház orvosi rendelők díjai 250
ft/hó/m2.
Dr. Horváth József képviselő, bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javaslata ugyanaz, mint az Ügyrendi Bizottságé, elfogadásra javasolják.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
191/ 2008. (XII. 18.)
határozata
A Képviselő-testület
az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások, és
egyéb helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint állapítja
meg 2009. január 01-től, az árak bruttó értéket
tartalmaznak:
- összkomfortos lakás
- komfortos lakás
- félkomfortos lakás
- komfort nélküli
- Konyhai ebédlő díja
lakodalmak rendezésekor:
- DÉPKER Kft.
- Egészségház orvosi
rendelők díjai

100 ft/m2 (95 ft)
75 ft/m2 (69 ft)
55 ft/m2 (48 ft)
45 ft/m2 (39 ft)
90.000.-/alk. (85.900/alk.)
76.300.-/hó (76.300/hó)
250 ft/hó/m2

Ezzel egyidejűleg a 146/2007.(XII.28.) határozatát hatályon
kívül helyezi.
5) Napirendi pont:
A képviselő-testület 2009. évi munkatervének megalkotása.
Dr. Papp László képviselő, bizottság elnöke:
Megtárgyalta az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot. Nem módosítottak az
előterjesztésen, elfogadásra javasolja a bizottság.

Gulyás József jegyző:
Az előterjesztésbe beleírta, hogy 2009. január 01-től pénteken 1 órától lesznek a képviselőtestületi ülések.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Lenne egy javaslatom. A novemberi programba bele kellene építeni a helyi adótörvény
módosítását. Az 5 e Ft-ot emeljük meg.
Gulyás József jegyző:
Év közben nem lehet emelni, csak enyhíteni. December 15-ig lehetne emelni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A Kht. belső ellenőrzését is meg kellene oldani, hogy egy évben egyszer őket is ellenőrizzék.
Dr. Papp László képviselő:
A Kft.-nél van egy könyvvizsgáló, ez a Nyír-audit Kft. Ők kötelesek minden évben
beszámolni az alapító felé. Be kell hívni Remenyikné Kovács Rózát, és számoljon be a
Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
192/2008. (XII.18.)
határozata
a Képviselő-testület 2009. évi munkatervéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkatervét – az
Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei szervezetéről és működésének rendjéről
szóló rendelet felhatalmazása alapján – az alábbiak szerint határozza meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2009. ÉVI MUNKATERVE
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
∗ A képviselő-testület a 2009. évben szükség szerint, de legalább hat rendes ülést tart.
∗ A képviselő-testület üléseit – lehetőség szerint – az esedékes hónap harmadik vagy
negyedik hetének pénteki napján, 13.00 órára kell összehívni.

∗ A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester
hívja össze. Az előzőek egyidejű akadályoztatása esetén az ülés összehívására a
legidősebb települési képviselő jogosult. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség
egyidejű betöltetlensége esetén az ülés összehívására és a testületi ülések levezetésére
is e szabályokat kell alkalmazni.
∗ A Képviselő-testület ülését össze kell hívni a megválasztott települési képviselők
egynegyedének, vagy a képviselő-testület bizottságának indítványára. Az
indítványban az összehívás okát indokolni kell. Össze kell hívni a testület ülését a
Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének kezdeményezésére. Az összehívásról 15
napon belül gondoskodni kell. Amennyiben 15 napon belül a Képviselő-testület
ülésének összehívására nem kerül sor, úgy a Közigazgatási Hivatal vezetője jogosult
az ülést összehívni.
∗ A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben történő halaszthatatlan döntés
meghozatalához a polgármester rendkívüli ülés összehívására jogosult.
∗ Az ülésre szóló meghívót a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester,
mindkettőjük egyidejű akadályoztatása esetén a legidősebb települési képviselő írja
alá. A meghívónak tartalmaznia kell: az ülés helyét, idejét, javasolt napirendi
pontokat, és a napirendek előterjesztőit.
∗ A Képviselő-testület ülése helyszíne a Polgármesteri Hivatal.
∗ A képviselő-testület ülésének napirendjére az ülést levezető polgármester vagy
alpolgármester tesz javaslatot.
∗ A települési képviselő írásban az ülést megelőző 8 nappal tehet javaslatot a
munkatervben nem tervezett napirend megtárgyalására. Amennyiben a javasolt
napirend hosszabb előkészítést, szakértői javaslatot igényel s az a javasolt időpontra
nem készíthető elő a testület soron, következő ülésén kell tárgyalni.
∗ A települési képviselő a Képviselő-testület ülésén is tehet javaslatot valamely napirend
tárgyalására, melynek napirendre tűzéséről és tárgyalásának időpontjáról a
képviselő-testület dönt.
∗ A képviselő-testület a bizottsága indítványát köteles napirendjére tűzni. A bizottság a
napirendre vonatkozó indítványt az ülésen hozott többségi döntéssel hozhat.
∗ Lakossági fórumokon: közmeghallgatáson, rétegtalálkozókon elhangzott azon
lakossági indítványokat, melyeket a jelenlévők többsége támogat a képviselő-testület
köteles napirendjére tűzni, s azt érdemben megtárgyalni.
II.
A LAKOSSÁGI KAPCSOLATOK FORMÁI

•

A képviselő-testület a lakosság véleményének megismerése érdekében évente egy
alkalommal, előre meghirdetett formában közmeghallgatást tart.

•

A közmeghallgatást a képviselő-testület hívja össze.

•

A közmeghallgatáson a választópolgárok és a településen működő szervek,
egyesületek,
civil
szervezetek
a
képviselő-testülethez,
polgármesterhez,
alpolgármesterhez és jegyzőhöz közérdekű kérdéseket intézhetnek, és javaslatokat
tehetnek.

•

A közmeghallgatás helyéről és idejéről a tárgyalásra kerülő tárgykörökről a
lakosságot 30 nappal a közmeghallgatást megelőzően ismertetni kell.

•

A közmeghallgatást a polgármester vezeti.

•

A közmeghallgatásról jegyzőkönyvet kell
jegyzőkönyvében foglaltak az irányadók.

írni, melyre a képviselő-testület

I. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[FEBRUÁR]
1) Polgármester tájékoztatója. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotása/írásbeli
előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3) Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosításáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Igazgatási Bizottság, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
4) Tájékoztató a polgármesteri hivatal 2008. évi munkájáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: jegyző
Véleményezi: Bizottságok
5) A vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság elnökének tájékoztatója /írásbeli
előterjesztés/
Előadó: bizottság elnöke
Véleményezi: Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
6) A Bököny KHT 2009. évi támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés alapján
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: KHT ügyvez. igaz.
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
7) A Bököny Vagyonvédelmi Őrség (polgárőrség) 2009. évi támogatásának
megtárgyalása támogatási szerződés alapján /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Polgárőr parancsnok
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
8) A Bököny Község Tűzoltó Egyesület 2009. évi támogatásának megtárgyalása
támogatási szerződés alapján /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Egyesület Elnöke
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
9) A Bököny Sport Egyesület 2009. évi támogatásának megtárgyalása támogatási
szerződés alapján /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Egyesület Elnöke
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
10) Bököny Község Viziközmű társulás 2009. évi támogatásának megtárgyalása
támogatási szerződés alapján /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Egyesület Elnöke
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
11) Tájékoztatója a ravatalozó működéséről a 2009. évben /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Orfeusz Kft. vezetője

Véleményezi: Ügyrendi- és Településfejlesztési Bizottság
12) Egyebek
II. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[MÁRCIUS]
1)Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2)A szociális ellátásról szóló rendelet felülvizsgálata /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Igazgatási Bizottság; Ügyrendi- és Településfejlesztési Bizottság
3)Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság
egészségügyi állapotáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: háziorvosok, védőnő
Véleményezi: Igazgatási Bizottság
4) Beszámoló az ÁMK szabályzatainak felülvizsgálatáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: ÁMK vez.
Véleményezi: Ügyrendi- és Településfejlesztési Bizottság
5) Tájékoztató a Belső Ellenőrzésről /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
6) Egyebek
III. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[ÁPRILIS]
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Az önkormányzat gazdálkodásának 2008. évi zárszámadásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
[Az Ötv. 92/B. § (2) bekezdése szerint a könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a Képviselőtestület elé terjesztett zárszámadási rendelet-tervezetet abból a szempontból, hogy az
valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályok előírásainak; továbbá a
pénzügyi helyzetet elemezni, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások
tekintetében. Az előterjesztésről a könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül érvényes döntés
nem hozható.]
3) A Bököny Kht. tájékoztatója, beleértve a támogatási szerződésben foglaltakat
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
4) A Polgárőrség 2008. évi tájékoztatója a támogatási szerződés alapján /írásbeli
előterjesztés/
Előadó: polgármester
5) A Tűzoltó egyesület tájékoztatója a kapott támogatás felhasználásáról /írásbeli
előterjesztés/
Előadó: polgármester
6) Tájékoztató a Bökönyi Sportegyesület tevékenységéről, a kapott támogatások
tükrében /írásbeli előterjesztés/
Előadó: SE elnöke

7) Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásról beérkezett
megtárgyalása, döntés a címek adományozásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi - és Településfejlesztési Bizottság
8) Egyebek

javaslatok

IV. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[MÁJUS]
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) A Benlakásos Idősek Otthona vezetőjének beszámolója /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Int.vez.
Véleményezi: Oktatási-, Egészségügyi és Sport Bizottság; Igazgatási Bizottság
3) Egyebek
IV. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[JUNIUS]
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Beszámoló az ÁMK intézmény 2008/2009-es nevelési tanév eredményeiről/írásbeli
előterjesztés/
Előadó: ÁMK igazgató iskolaigazgató
Véleményezi: Oktatási-, Egészségügyi és Sport Bizottság
3) Tájékoztató a Belső Ellenőrzésről /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4) Egyebek
VI. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[SZEPTEMBER]
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről /írásbeli
előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményzi: Pénzügyi Bizottság
3) Tájékoztató a 2009/2010-es tanév és nevelési év kezdéséről, a személyi és tárgyi
feltételek alakulásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: ÁMK igazgató iskolaigazgató
Véleményezi: Oktatási-, Egészségügyi és Sport Bizottság
5) Döntés a Bursa Hungarica pályázat benyújtásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
6) Egyebek
VI. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[OKTÓBER]
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester

2) A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: jegyző
Véleményezi: Igazgatási Bizottság. Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság,
Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
3) Tájékoztató a Belső Ellenőrzésről /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4) Egyebek
VII. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[NOVEMBER]
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi
alakulásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3) A 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4) A közüzemi ivóvíz 20/2004.(XII.28.) számú rendelet módosításáról/írásbeli
előterjesztés/
Előadó: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Településfejlesztési Bizottság
5) Döntés a Bursa Hungarica pályázat elbírálásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Igazgatási Bizottság
6) A helyi adótörvény módosítása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
7) Egyebek
VIII. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
[DECEMBER]
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) A 2008. évi költségvetés módosítása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság,
3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti
díjának módosításáról, emeléséről /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
4) A képviselő-testület 2010. évi munkatervének megalkotása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság

5)A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
6) Tájékoztató a jegyző munkakörű köztisztviselő teljesítményének értékeléséről
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
7) Döntés a 2008. évi folyószámlahitel felvételéről /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság,
8) Egyebek
6) Napirendi pont:
A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező
célokról.
Dr. Papp László képviselő, bizottság elnöke:
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a bizottság.
Gulyás József jegyző:
A határozat tervezetben elírás történt, 2008 szerepel 2009 helyett.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az lenne a javaslatom, hogy az 1.3-ban találhatók a célkitűzések, és nevesíteni kell, hogy a
végrehajtásért kik a felelősök. Így tudni fogjuk, hogy mit kitől kell elvárni, és felelősségre
lehet vonni. Legyen megnevezve, hogy kire mi tartozik. A 6. pontnál az eseti célkitűzéseknél
is nevesíteni kell.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
193/2008. (XII.18.)
határozata
A Képviselő-testület A köztisztviselők jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXIII.
törvény 34. § (3) és (5) bekezdése alapján a melléklet szerint dönt a 2009. évi
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
- a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzővel
szembeni teljesítménykövetelmények 2009. január 15-ig történő kidolgozásáról, és a
jegyző részére írásos dokumentum formájában történő átadásáról;
- a jegyző a teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon ki a köztisztviselőkkel
szembeni teljesítménykövetelmények 2009. január 15-ig történő kidolgozásáról, és ezek
dokumentum formájában való átadásáról.
- a jegyző teljesítményértékelését 2009. december 20-ig végezze el, s arról a testületet
legkésőbb 2009. december 31-ig tájékoztassa;

- folyamatosan kísérje figyelemmel a jegyző köztisztviselők teljesítményértékelésével
kapcsolatos feladatellátását.
Határidő: 2009. január 15., illetve a határozatban megjelölt határidők
Felelős: polgármester, jegyző
Melléklet: 1 db
7) Napirendi pont:
Tájékoztató a jegyző munkakörű köztisztviselő teljesítményének értékeléséről.
Dr. Papp László képviselő, bizottság elnöke:
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Jegyző úrnak a romos házak
elbontásával többet kellene foglalkozni. Megkérdezném polgármester urat, hogy ő hogy látja
a jegyző úr munkáját, mivel ő a munkáltatói jogkör gyakorlója.
Piskolczi Géza polgármester:
Megbeszéljük egymás munkáját, és segítjük egymást. Döntéseknél is kikérik egymás
véleményét. A munkakapcsolatunk szoros.
Gulyás József jegyző:
A jegyzői értékelés arról szól, hogy elmondja a testület, hogy látja a munkámat a
polgármester úr értékelése alapján. Sokat dolgozunk, és sokszor nem tisztelnek minket az
ügyfelek. Nagyon nehéz a közigazgatásban teljesítményt elérni. Ha lehetne a Polgármesteri
Hivatalba is beállítana egy portást, aki segítené a köztisztviselők munkáját. Egy előterjesztést
szeretne behozni a porta szolgálattal kialakításával kapcsolatban a Képviselő-testület elé.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Javasolnám, hogy egy érettségizett közhasznú dolgozót vegyenek fel, aki betöltené a portás
szerepét. Betartatná az ügyfélfogadási rendet. Minden Polgármesteri Hivatalnál működik.
Először egy érettségizett férfit kell felvenni, míg le nem szoktatja az embereket arról, hogy
ügyfélmentes napon is jöjjenek a hivatalba.
Piskolczi Géza polgármester:
Az ügyfélfogadási időt 12 óráig kellene meghatározni, és délután lehetne dolgozni.
Ács Lászlóné képviselő:
Vannak olyan hivatalok, ahol ügyfélmentes napokon még a telefont sem kapcsolják, hogy
lehessen dolgozni.
Gulyás József jegyző:
A februári testületi ülésre előkészítem a javaslatomat, amúgy is beszámolunk a Polgármesteri
Hivatal munkájáról. A köztisztviselők mellett szól ez a napirendi pont, ne csökkenjen a
fizetésük, már ha nem tud emelkedni.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
194/2008. (XII.18.)
határozata
a jegyző munkakörű köztisztviselő teljesítményének értékeléséről

A Képviselő-testület
a jegyző munkakörű köztisztviselő teljesítményének
értékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
8) Napirendi pont:
Döntés a 2008. évi folyószámlahitel felvételéről.
Dr. Horváth József képviselő, bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a határozat tervezetet, és elfogadásra javasolja. A
likviditási helyzetünket próbálja áthidalni a hitelfelvétel. Egyre több olyan pályázat van,
amely utófinanszírozású. Áthidaló pénzügyi nehézségek esetén van szükség rá.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
195/ 2008. (XII.18.)
határozata
A Képviselő-testület
a./ az esedékes kiadásai fedezésére folyószámlahitelt vesz
igénybe 10.000.000.- azaz Tízmillió forint összegben 2008.
december 27-től.
Visszafizetési határidő: 2009. december 27-e
b./ a felvett hitel biztosítékaként a helyi adót, valamint az
állami hozzájárulást engedményezi.
c./ kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés évében a
költségvetés összeállításakor a működési kiadást követően,
de minden egyéb fejlesztési kiadást megelőzően a hitel
törlesztésére és kamataira előirányzatot biztosít és jóváhagy.

Felhatalmazza Piskolczi Géza polgármestert és Gulyás
József jegyzőt a folyószámlahitellel kapcsolatos feladatok
elvégzésére.
9) Napirendi pont:
Bököny Község Önkormányzat tulajdonában lévő KHT átalakítása Korlátolt
Felelősségű Társulássá, a KFT alapító okiratának elfogadása.
Dr. Papp László képviselő:
A számítógépemen rajta van a KFT alapító okirata, készen van. Kiküldöm majd minden
képviselő-testületi
tagnak.
Az
Ügyrendi
Bizottság
megtárgyalta.
Bököny
Településgazdálkodási, Gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság lesz a neve, rövidítve Bököny Nonprofit Kft. A székhelye meg fog
változni. A jelenlegi székhelye Kossuth u. 3., de a KFT-nek a Debreceni u. 6. szám alatt lesz.
Az alapító és a társaság tagja továbbra is Bököny Község Önkormányzata, akit a polgármester
képvisel az alapító okirat aláírása során. A régi tevékenységi körök át lettek rakva az új
alapító okiratba, kiegészítve a temetővel kapcsolatos dolgok ellátásával is. Törzstőke maradt 3
millió Ft. Ügyvezető Nagy Sándor, határozatlan idejű lesz a szerződése. Arra gondoltam,
hogy munkaviszonyban látná el a feladatot, és határozatlan idejű szerződéssel, így a rendes
felmondás lehetősége fennáll. Ha határozott munkaidejű szerződése lenne, akkor csak
rendkívüli felmondással lehetne megszüntetni a munkaviszonyát, és a fennálló hónapokat ki
kell fizetni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Én is azt mondom, hogy határozatlan legyen a munkaviszonya, de a vezetői tisztségét 2-3
évben kell megállapítani.
Dr. Papp László képviselő:
De ez nem közalkalmazotti jogviszony. Ez nem olyan, hogy a vezetői tisztsége, ha megszűnik
még él a közalkalmazotti jogviszonya. Nagy Sándor munkaideje lehet határozott vagy
határozatlan. A vezetői megbízatást és a munkaviszonyt nem kell kettéválasztani.

Gyalog Imre képviselő:
Úgy kell megcsinálni a szerződését, hogy az önkormányzatnak ne származzon belőle hátránya
a jövőben.
Dr. Papp László képviselő:
A könyvvizsgáló a Nyír-audit Kft, Remenyikné Kovács Róza. A megbízatása 3 év. A
felügyelő bizottság tagjai az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a három pénzügyi előadó
lenne.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
196/ 2008. (XII.18.)
határozata
A Képviselő-testület
a Bököny Településgazdálkodási, Gazdasági Szolgáltató és
Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratát elfogadta.
10) Napirendi pont:
Védőnői szolgálat működésének megtárgyalása.
Piskolczi Géza polgármester:
Sallai Irén védőnő a jövő évben elmegy nyugdíjba. Augusztus 31. napjával lejár a felmondási
ideje, a felmentési idő 2010.január 30-ig áthúzódik. A felmondási idő 50 %-át kellene
ledolgozni, de azt kérte a védőnő, hogy a Bökönyben eltöltött 20 év munkaviszonyra
tekintettel ebből engedjenek el. Javaslatom az lenne a testület felé, hogy a 4 hónapból 2
hónapot engedjenek el. Március 01-től augusztus 30-ig Gorgyánné Zsuzsa fogja ellátni a
feladatát plusz 50 %-os bér mellett, meg kell hirdetni az állást, mert szeptember 01-től
munkába kell állnia az új védőnőnek.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nem adjuk ki vállalkozásba a védőnői szolgálatot?
Piskolczi Géza polgármester:
Ha kiadják vállalkozásba, akkor különböző problémák merülnek fel. Lehet nem is vállalják a
védőnők, hogy vállalkozásba működjenek, meg az iskolában fel kell állítani újra az orvosi
szobát. De míg az önkormányzat kezelésében működik a védőnői szolgálat, addig nem
ragaszkodik hozzá az ÁNTSZ.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Nem érné meg nekik vállalkozásban működni. Csak úgy szabad csinálni, ha a védőnő is
akarja, erőltetni nem szabad.
Dr. Papp László képviselő:
Összegben nekünk mennyi plusz költséget jelent, ha 2 hónapot dolgoz le Sallai Irén védőnő.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Utána lesz a 6 hónapi helyettesítés, és az vissza fogja hozni a költségeket.
Dr. Papp László képviselő:
Szerintem a végkielégítés szolgál arra, hogy elismerjék a 20 évet. Ennek a jogintézménynek
az a célja, hogy ha megszüntet egy munkaviszonyt, akkor azért adja a lehetőséget, hogy
eltekinthet a teljes felmentési időtől, mert nincs szükség a munkaidejére. Ezt nem azért
mondom, hogy ne adjuk meg, csak gondoljuk végig. Ezt hosszú távon nem kellene csinálni,
luxus lesz. Ott volt Olesnyovics József, Papp Lászlóné, Bojténé Ujlaki Magdolna esete is.
Ezek sok 100 e Ft-ot voltak.

Dr. Horváth József képviselő:
Szeptember 01-ig a helyére nem is lehetne senkit felvenni. Anyagilag annyira nem állnak
majd rosszul, mert helyettesítést fognak fizetni.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
197/ 2008. (XII.18.)
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy Sallai Irén védőnő a 8
hónapi felmentési idejéből a 4 hónap
munkáltató által elrendelhető munka időből
2 hónapot köteles ledolgozni, a munkaviszony
megszüntetéséhez szükséges 23 napot vegye
ki.
Gorgyánné Kasu Zsuzsa védőnő 2009.
március 01. napjától 2009. augusztus 31.
napjáig helyettesíti felmentési ideje alatt
Sallai Irén védőnőt. A képviselő-testület a
helyettesítés idejére Gorgyánné Kasu Zsuzsa
védőnő bérének 50%-át állapította meg.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
Dr. Papp László képviselő:
Hozzanak egy elvi döntést, hogy a jövőben ne legyen felmentési idő, le kell dolgozni.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
198/ 2008. (XII.18.)
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 33.§ (3)
bekezdésének és az 1992.évi XXII. törvény (2)
bekezdésének megfelelően a felmentési idő
kötelező részét le kell dolgozni minden

munkavállalónak, aki az Önkormányzat és
azok szerveivel munkaviszonyban állnak(tak).
A felmentési idő felére kötelező a
munkavállalót felmenteni a munkavégzés alól.
Felelős: polgármester; intézményvezetők
Határidő: folyamatos
11) Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
Piskolczi Géza polgármester:
Szóban szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet az elmúlt eseményekről.
- A Váci Mihály utcán lévő Lakatos családdal nagy gondok vannak. A legnagyobbik gyereket
a rendőrség letartóztatta, két kisebbet zárt intézetbe vittek. Otthon maradt még három kisebb
gyerek, akiket ma kellett volna vinni nevelőintézetbe, de mire a Családsegítő Szolgálat
dolgozói lementek értük, addigra elmentek a lakásból. Senki nem volt otthon. Újfehértóról két
kocsit loptak el. 5 helyre mentek be.
- A főtérrendezés költségvetése elkészült, itt van nálam. Ez 2 millió Ft-tal meghaladja a
tervezettet. Viszont ebből egy keveset meg lehet takarítani, de a belvízelvezetést a Görög
Katolikus Templom, a Polgármesteri Hivatal és a Római Katolikus Templom előtt nem vették
bele. A településrendezési tervben szerepel a kerékpárút, melyet a főtér rendbetételekor meg
kell valósítani a Családsegítőtől le a Dózsa György utca feléig.
- A ravatalozó felújításával kapcsolatban egy nem reális költségvetést kaptunk. A bejárati
ajtót elől hátul szeretnék kicserélni, az előtetőt megcsinálni, lépcsőburkolatot, az épület bal
oldaláról található részt díszkő burkolattal, füvesítés, díszcserjék ültetése, külső festés,
utcafronti kerítés javítása és festése. Ezeket tartalmazza a költségvetés, de az 5,18 millió Ft-ba
ez nem fog beleférni. Tudnánk még spórolni, mert a mezőgazdasági munkákat, kertészkedést
a Kht-val meg tudnák oldani.
Papp Csaba képviselő:
Amennyi összeggel meghaladja a költségvetést, azt hozzá kell tenni. Be kell kérni három
árajánlatot, és úgy kell dönteni.
Dr. Papp László képviselő:
A főtér rendbetételével párhuzamosan rendbe kell tenni a hátsó udvart is, le kell bontani az
egészet.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
199/ 2008. (XII.18.)
határozata
A Képviselő-testület
döntött arra vonatkozóan, hogy a ravatalozó pályázati
költségvetéséből kiveszik a kertészeti és földmunkákat,
melyet a Bököny Nonprofit Kft. fog elvégezni.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
200/ 2008. (XII.18.)
határozata
A Képviselő-testület
a polgármester tájékoztatóját
határozatokról elfogadta.

a

lejárt

határidejű

12. Napirendi pont:
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
201/2008. (XII.18.) számú
határozata
A Képviselő-testület
2009. január 1-től 2009. december 31-ig terjedő időszakban
támogatja az iskolatej programba való kapcsolódást az 1-4.
osztályosok részére heti 5 alkalommal.
13. Napirendi pont:
Egyebek
Piskolczi Géza polgármester:
Szeretném megköszönni a Képviselő-testület egész éves munkáját. Hagyományőrzésre
disznótoros bált szerettek volna rendezni, melyre a nejem minden képviselő-testületi tagnak
küldött meghívót és még annyit sem kaptam vissza, hogy köszönöm nem érek rá. Nem hitte
volna, hogy 12 ember ennyire értékeli.
Dr. Papp László képviselő:
Úgy volt, hogy elmaradt a bál.
Piskolczi Géza polgármester:
Sajnos édesanyám testvére meghalt és elvittem Gyálra, így elmaradt a bál.
Dr. Papp László képviselő:
Részvétem fejezem ki. A hét elején már felkerült a honlapra, hogy a bál elmarad.

Piskolczi Géza polgármester:
Nem jól tudja képviselő úr, mert pénteken került fel a honlapra, hogy nem lesz.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Egyetértek polgármester úrral. Én is lelkifurdalást éreztem. Akartam szólni, hogy nem tudok
menni, eltettem a meghívót, és a hétvégén került a kezembe. Én a magam nevében köszönöm
a meghívást. Örültem neki, és elnézést kérek, de elfelejtettem szólni, hogy nem tudok menni.
Taskó Miklós képviselő:
Tényleg jólesett nekem is a meghívás. Én, Dr. Papp László és Papp Csaba képviselő urak
beszéltük, hogy elmegyünk a bálba, de a keresztfiamnak szalagavatója volt. Nem kell úgy
felfogni polgármester úr részéről, hogy személyeskedés ez a részünkről.
Berki Györgyné képviselő:
Mi jeleztük, hogy nem tudunk menni.
- Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
202/ 2008. (XII.18.)
határozata
A Képviselő-testület
2009. február (péntek) 17.00 órakor közmeghallgatást tart.
Napirend:
1) Tájékoztató a 2008. évi tevékenységről, 2009. évi
költségvetésről
2) Tájékoztató a ravatalozó 2008. évi üzemeltetéséről
3) Tájékoztató a temető 2009. évi használatáról,
üzemeltetéséről
4) Tájékoztató a 2009. évi beruházásokról, pályázatokról
Dr. Papp László képviselő:
Pénzügyi Bizottsági ülésen merült fel a következő dolog. A temető közé beékelődik a
Református Egyház temetője. Annak a területnek kérnénk a tulajdonjogát, a Teleház 10 éves
haszonbérleti jogáért cserébe.
Taskó Miklós képviselő:
Nem biztos, hogy Csilla papnő egyetért ezzel a dologgal. Tudomása szerint a Református
Iskolától is azért szeretne megválni, mert fél a fenntartási költségektől.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
203/ 2008. (XII.18.)
határozata
A Képviselő-testület
megbízza polgármester urat, hogy a Református Egyházzal
tárgyalást folytasson a Református temető tulajdonjogának
megszerzéséről cserébe a Teleház 10 éves haszonbérleti
jogára.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Dr. Papp László képviselő:
Az kérdéses a számomra, hogy az Öregotthonnal kapcsolatos vezetői státuszok le vannak-e
tisztázva.
Ács Lászlóné képviselő:
Az alapító okirat létrehozását követően kértük a működési engedélyt. Az SZMSZ-be bele van
foglalva, hogy intézményegység van, és egy vezetés alatt áll a szervezeti felépítés. Mikor
megcsinálták a kinevezésemet, a munkaköri leírásomat módosították. Egy intézmény egység
van, 2 telephellyel, és én vagyok az intézményegység vezetője.
Dr. Papp László képviselő:
De nem erre volt kiírva a pályázat. Ez így nincs jól. Ha összevonod a két intézményt, akkor
újra ki kell írni a pályázatot. A helyére kell tenni a dolgokat.
Gulyás József jegyző:
A Társulásnak kell lépnie ezzel kapcsolatban. Polgármester úr beszélt velük, és azt mondták,
hogy a jogászuk szerint minden rendben van.
Piskolczi Géza polgármester:
Azzal magyarázták a dolgot, hogy Ács Lászlóné a Családsegítő vezetője volt előtte is.
Dr. Papp László képviselő:
Újra meg kell hirdetni a pályázatot. 2009. tavaszáig van megbízva a Családsegítő Szolgálat
vezetésével.
Ács Lászlóné képviselő:
Az vissza lett vonva.
Piskolczi Géza polgármester:
Még egyszer meghívjuk Dr. Dalanics Beátát egy képviselő-testületi ülésre, és megbeszéljük a
dolgot.
Dr. Papp László képviselő:

Másik dolog. A kenyérboltot most, hogy elbontották Szabóék telkét meg kellene venni, és
megnagyobbítani a területet.
Papp Csaba képviselő:
Hagyjuk most azt a területet, így sincs pénzünk. A főteret rakjuk már rendbe, meg a
ravatalozót.
Piskolczi Géza polgármester:
Már ebben az évben szó volt erről, de akkor a képviselő-testület sokallta azért a területért a
300 e Ft-ot. Ha bővebben átgondoljuk a dolgot, most nagyobb lett az óvoda, hogy lebontották
a kenyérboltot. Figyelembe kell venni azt is, hogy évente 12-15 gyerekkel kevesebb van.
Évről évre kevesebb a gyereklétszám.
Papp Csaba képviselő:
Mi van a megnyert kisbusszal?
Piskolczi Géza polgármester:
Valószínűleg a két ünnep közt megkapjuk. A Suzukiról úgy döntött a Képviselő-testület, hogy
eladja.
Ács Lászlóné képviselő:
Eladhatjuk a Suzukit, de abba nem egyezek bele, hogy az új autó ott legyen az Öregotthonban
elhelyezve, és sem ő, sem Liptai Antal nem fogja vezetni. Nagy értékű autó.
Piskolczi Géza polgármester:
Bizonyos kritériumoknak meg kell felelni a kocsival kapcsolatban.
Dr. Papp László képviselő:
A Suzukiért ki a felelős?
Ács Lászlóné képviselő:
A Suzukiért ő a felelős. Ha az új autót ő vagy Liptai Antal fogja vezetni, akkor bármikor
előfordulhat, hogy összetörik.
Dr. Papp László képviselő:
Másik dolog. Szeretném megkérdezni, hogy csinál-e valamit a Polgárőrség? Megértem, hogy
Rektor János dolgozik, de vezető nélkül működnek. Nappal jobban látni mozogni a polgárőr
autót.
Piskolczi Géza polgármester:
Ugari Csaba a helyettes ő végzi a feladatát, Rektor János felesége pedig a papírmunkát.
Holnap lesz 17 órától az óvodában polgárőr ülés, és szeretettel meghívok minden testületi
tagot.
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

Dr. Komoróczy Péter sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

