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1) Bököny település közvilágításának korszerűsítése
2) Beszámoló a Bökönyi Sportegyesület 2008. évi tevékenységéről (részletes számlákkal)
3) Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi
állapotáról
4) Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásról szóló 10/2008. (V.01.) számú rendelet
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5) Vásárokról és piacokról szóló 14/2005. (XI.01.) szóló rendelet módosítása
6) A költségvetési szervek alapító okiratának költségvetési felülvizsgálata
7) A Szavazatszámláló Bizottságokról szóló 18/2008. (II.14.) számú testületi határozat
módosítása
8) Döntés a közkutak számának csökkentéséről
9) A Bentlakásos Idősek Otthona vezetőjének beszámolója
10) Egyebek
11) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról

Piskolczi Géza sk.
Polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. május 22. napján 13.00 órakor
megkezdett üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Piskolczi Géza
Kovács Tibor
Ács Lászlóné
Berki Györgyné
Gyalog Imre
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Papp Csaba
Dr. Papp László
Pelles Brigitta
Szűcsné Fekete Irén
Taskó Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József

jegyző

Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat, és a megjelenteket.
A mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom.
Javasolnám, hogy a napirendi pontokat a vendégek érkezési sorrendjében tárgyaljuk.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv hitelesítőknek
Ács Lászlóné és Papp Csaba képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.

Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Bököny település közvilágításának korszerűsítése
2) Beszámoló a Bökönyi Sportegyesület 2008. évi tevékenységéről (részletes számlákkal)
3) Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi
állapotáról
4) Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásról szóló 10/2008. (V.01.) számú rendelet
módosítása

5) Vásárokról és piacokról szóló 14/2005. (XI.01.) szóló rendelet módosítása
6) A költségvetési szervek alapító okiratának költségvetési felülvizsgálata
7) A Szavazatszámláló Bizottságokról szóló 18/2008. (II.14.) számú testületi határozat
módosítása
8) Döntés a közkutak számának csökkentéséről
9) A Bentlakásos Idősek Otthona vezetőjének beszámolója
10) Egyebek
11) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2009. (V. 22.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Bököny település közvilágításának korszerűsítése
2) Beszámoló a Bökönyi Sportegyesület
tevékenységéről (részletes számlákkal)

2008.

évi

3) Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának
helyzetéről, a lakosság egészségügyi állapotáról
4) Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásról szóló
10/2008. (V.01.) számú rendelet módosítása
5) Vásárokról és piacokról szóló 14/2005. (XI.01.) szóló rendelet
módosítása
6) A költségvetési szervek alapító okiratának költségvetési
felülvizsgálata
7) A Szavazatszámláló Bizottságokról szóló 18/2008. (II.14.)

számú testületi határozat módosítása
8) Döntés a közkutak számának csökkentéséről
9) A Bentlakásos Idősek Otthona vezetőjének beszámolója
10) Egyebek
11) Polgármester
határozatokról

tájékoztatója

a

lejárt

határidejű

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont:
1) Bököny település közvilágításának korszerűsítése
Manzéger Illés M-Natura Land Kft. képviselője:
2003. óta foglalkozunk energetikával, energia megtakarítással. Ez egy teljesen új technológia, a
Led-es közvilágítás. Itt Magyarországon még nem igazán alkalmazza senki. A lámpa előnyeiről a
végtelenségig lehetne beszélni. 50.000 órás élettartama van, 5-7 év garanciát tudunk rá vállalni.
Piskolczi Géza polgármester:
Díszkivilágításra is használható a lámpa?
Manzéger Illés M-Natura Land Kft. képviselője:
Díszkivilágításra is használható, de nem ezzel a lámpafejjel, van más típusa is. Az élettartamát
nézve a karbantartás mentesség a legfontosabb. Nem bocsát ki ultraibolya, infravörös sugarakat,
nem fárasztja a szemet. Közeli a napfényhez a színhőmérséklete, integrált vezérlésű, 7 éven
belüli megtérülést becsültünk meg.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Otthon én már sok helyen kicseréltem az izzóimat Ledesre, és jók a tapasztalataim. A fényerő egy
kicsit gyengébb, de nyilván ez a teljesítménytől is függ.
Piskolczi Géza polgármester:
Nincs e lehetőség arra, hogy megtakarítást tudjunk elérni, és minden második lámpa égjen este
11-től reggel 4-ig?
Manzéger Illés M-Natura Land Kft. képviselője
Ezt a rendszer nem fogja tudni megoldani, mert egy rendszeren belül kapcsolódik az összes
lámpa. Minden második lámpára feszültségcsökkentést kell kérni.
Dr. Papp László képviselő:
Kb. 80 %-os megtakarítást lehet elérni ezekkel a lámpákkal?
Manzéger Illés M-Natura Land Kft. képviselője
50-80 %-os megtakarítást lehet elérni.

Vargáné Kaiser Katalin közbeszerzési referens:
Attól függ, hogy milyen egyéb megtakarításokat tudnak még kihasználni. Ezeket mi nem vettük
figyelembe, mert nem ismerjük a helyi viszonyokat. Vannak a karbantartási díjak is, amivel
megtakarítást érhetnek el.
Dr. Papp László képviselő:
Technikailag hogy nézne ki, ha ezt meg szeretnénk valósítani? A megtakarításból lenne
finanszírozva a beruházás?
Manzéger Illés M-Natura Land Kft. képviselője
Igen. Nekünk az a célunk, hogy ne kerüljön többe, mint jelenleg.
Vargáné Kaiser Katalin közbeszerzési referens:
Ez egy Keopos konstrukció. Ha megnézzük a beruházási összeget, akkor minden képviselő tudja,
hogy olyan összeget képvisel, amely mindenképp közbeszerzés köteles. Amit mi adtunk az nem
minősül ajánlatnak, egy becsült értéket adtunk, és a hozzá való technológiát. Van ez a rendszer,
amely csak nálunk érhető el. Ha a pénzügyi részt nézzük, akkor ez egy árubeszerzés. A fele
Keopból finanszírozható, a fele önerő. Én azt gondolom, hogy megoldható egy olyan
konstrukció, hogy magát az eljárást olyan komplex feladatra kiírni, ahol az egyik fele az áru
biztosítása, a másik fele az árufinanszírozáshoz tartozó pénzügyi szolgáltatás. Folytattunk
tárgyalásokat pénzintézetekkel, hogy közös ajánlattevőként egy ilyen helyzetben, hogyan tudunk
finanszírozást biztosítani. Az egész ország vevő erre a technológiára, mert az első pillanattól
kezdve megtakarítást hoz. Lesz olyan bank, aki megfelelő konstrukciót fog ajánlani. Amit az
önkormányzatnak ebbe be kell fektetni az 15 millió Ft, de ez csökkenthető a
feszültségcsökkentéssel, karbantartási költséggel. A Keop előírja, hogy a tulajdonjognak a
pályázat lezártáig át kell kerülni. Zárt pénzügyi lízingről beszélhetünk, vagy részletfizetésről.
Piskolczi Géza polgármester:
Ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy elfogadja ezt az ajánlatot, akkor ennek a folyamata
mennyi időt fog igénybe venni? Az E.ON-nal egyeztettek már?
Vargáné Kaiser Katalin közbeszerzési referens:
A kivitelezés része kevesebb időt vesz igénybe. Az E.ON tud erről, biztos lesz egy ellenállás az
irányukból. Ha ez megvalósul egy adott településen, akkor nekik elesik a karbantartási költség,
illetve az áramszolgáltatásból is esik el bevételük. Mi azt gondoltuk, hogy az energiatakarékosság
egy közösségi cél, és sokáig nem állhat az E.ON ennek az útjába. Mi felajánljuk az E.Onnak is az
együttműködést, hogy ők is beszerezhessék ezeket a lámpákat.
Taskó Miklós képviselő megérkezett az ülésre.
Dr. Papp László képviselő:
Ha kiírjuk a közbeszerzést, akkor lesz egy köztes időszak, és hogy fogjuk megoldani a
karbantartást? Az E.Onnal lejár a szerződés.
Vargáné Kaiser Katalin közbeszerzési referens:
Jogilag bármi megoldható. Mindenképpen meg kell oldani a karbantartást.

Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Mi lesz a leszerelt lámpák sorsa?
Manzéger Illés M-Natura Land Kft. képviselője:
Nekünk el kell őket szállítani.
Vargáné Kaiser Katalin közbeszerzési referens:
A korlátokat a pályázat adja, a Keopnak elég szigorú a feltételrendszere. Mi elvállaljuk a pályázat
megírását, amit a Keop nem támogat. De ez a kisebb része az egész folyamatnak. Egy pályázati
adatlapot kell kitölteni, ami nem egyszerű. Ehhez készíteni kell egy megvalósíthatósági
tanulmányt, amit mi elkészítünk. Nem az a nagy probléma, ha nem nyerik meg a pályázatot, ez is
probléma, de az a legnagyobb, ha megnyerik, és nem tudják lehívni az összeget. Vagy lehívták,
és jön egy ellenőrzés, amely olyan hibát tár fel, aminek visszafizetési kötelezettsége van. Nagyon
oda kell figyelni, hogy a projektmenedzsment végigkísérje a pályázatot az elszámolás időszakáig.
Kovács Tibor alpolgármester:
Az 50 %-os támogatottság biztos?
Vargáné Kaiser Katalin közbeszerzési referens:
A Keopos konstrukció 20-80%-os támogatást ad az energiahatékonyságot célzó beruházásokra,
de konkretizálva van a közvilágítás esetére az 50 %-os támogatottság. Elképzelhető, hogy valami
nem tetszik, és csökken ez a %.
Érdemes elgondolkozni a feszültségcsökkentésen is. Sokkal jobb az, ha enyhébb fény van, de
folyamatos, mintha sötét és megvilágított szakaszok váltanák egymást. Ez a technológia erre
nagyon alkalmas.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Ha majd valamikor tönkremennek az izzók, mennyi arányt tesz ki az izzó ára a fej árának. Kb.
15-20 %-ot?
Manzéger Illés M-Natura Land Kft. képviselője:
A töredékét, igen kb. 15-20 %-ot.
Vargáné Kaiser Katalin közbeszerzési referens:
Közintézmények belső megvilágítására is használható ez a technológia.
Piskolczi Géza polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást. A Képviselő-testület döntéséről tájékoztatjuk Önöket.
Manzéger Illés és Vargáné Kaiser Katalin elhagyták az üléstermet.
Tátorján Tibor EH-SZER Kft. képviselője megérkezett az ülésre.
Pelles Brigitta, Gyalog Imre képviselők megérkeztek az ülésre.
Tátroján Tibor EH-SZER Kft. képviselője:
2006. dec. 31-én az E.On elébe ment a villamos energia törvény változásának, és ezzel

összefüggésben a közvilágítást mint üzletágat kiszervezte egy 100 %-os tulajdonában lévő
cégcsoportnak, ez lenne az EH-SZER Kft. 2006. dec. 31-től a közvilágítással kapcsolatos összes
feladatot mi végezzük. Önöknek van egy hosszú távú szerződése az E.Onnal, egyik része a
közvilágítás korszerűsítése, a másik az üzemeltetés. A korszerűsítésnek lejárt a határideje. Az
üzemeltetés maradt, és egy új szerződés lenne. A másik oka a fényforrások avulása időszaka már
tavaly is esedékes lett volna, így ezt is beépítve egy komlett szerződést szeretnénk megkötni. Az
E.ON-nal megszűnne az üzemeltetési szerződés, és átkerülne hozzánk. Megpróbáltunk nem
rosszabb feltételeket megfogalmazni. A szerződés határozott időre szólna 3+3 évre.
Piskolczi Géza polgármester:
Ha energiatakarékos lámpákat szerelne fel az önkormányzat, akkor a karbantartás azokra is
kiterjedne?
Tátorján Tibor EH-SZER Kft. képviselője:
Energiatakarékosabb közvilágítás kialakításában is részt tudunk venni, és az üzemeltetés
karbantartás megvalósítható. Ha korszerűsítődik egy lámpatest, az nem akadályoz minket az
üzemeltetésben.
Piskolczi Géza polgármester:
Esetleg, ha 1 éves próbaszerződést írnánk alá? Az EH-SZER Kft-vel még nem találkoztunk.
Tátorján Tibor EH-SZER Kft. képviselője:
Mint vállalkozó nem jelentünk meg Önöknél, de az üzemeltetést eddig is mi végeztük. A
rövidebb határidőnek hátránya, hogy nem nyújt lehetőséget egy avulás miatti korszerűsítésre. A
fényforrások üzemideje meghaladta a 12 e üzemórát. Ez idő alatt a beépített fényforrások 50 %-a
meghibásodik, illetve a 12 e üzemórát meghaladt fényforrásoknál jelentősen megnövekszik az
energiafelhasználás, a megvilágítás szintje is csökken. Mi vállaljuk, hogy ezeket a fényforrásokat
egy időben lecseréljük, ezáltal a névleges teljesítményt fogják felvenni a fényforrások. Ezeknek a
költsége szerepel a 3 éves szerződésben. Ha csökkentjük a szerződés időtartamát, akkor a
fennmaradt részt ki kell fizetni az Önkormányzatnak. Ez a rész terhelné az Önkormányzatot. A 3
év végén úgy szállna ki az Önkormányzat, hogy nem lenne költsége. A korszerűsítéssel
kapcsolatosan az Önöknél beépített lámpatestek 2002-es színvonalnak felelnek meg, ezek még
mindig versenyképesek, és korszerűek. Ettől korszerűbb lámpatípust szakmai hátterünk nem is
tud, és nem is ajánl. Lehetne feszültségcsökkentést alkalmazni, ennek viszont a beruházás
költsége magas.
Dr. Papp László képviselő:
Végig fogjuk gondolni ezt a szerződést, és megkeressük Önöket, ha lenne módosítási javaslatunk.
Piskolczi Géza polgámester:
Rengeteg számla jön az E.Ontól, amelyeken nem lehet eligazodni. 52 számla jött ebben az évben,
és 7 számlának kellene lenni. Írtunk levelet az E. Onnak, hogy melyik számlát kell kifizetni,
hogyan tudunk eligazodni, de szóba se álltak velünk.
Tátorján Tibor EH-SZER Kft. képviselője:
Trafókörzetenként jön a számla, azért van ilyen sok számla. Tudok segíteni a koordinálásban, de
nem mi számlázunk. Eddig a beépített fényforrások elméleti fogyasztása alapján közvilágítási

naptárban szereplő óraszámmal megszorzott értéket fizettek. Most energiamennyiség alapján
fizetnek. Azoknak a lámpatesteknek a költsége nem lesz kiszámlázva, amelyek nem működnek.
Nagy tömegű számlázás történik. Sok felesleges számlázás van, amelyet megpróbálnak
csökkenteni. Egy kis türelmet kérnék. De tudok segítséget nyújtani, hogy mely számlákat kell
kifizetni. Több oka lehet, ha magas a számla összege. Ha irreális összeg van kiszámlázva, vissza
kell küldeni a számlát, és az E.On javítsa, vagy megmagyarázza, hogy miért ilyen magas a
számlázott összeg. A másik oka lehet, hogy a fényforrások magasabb energiát használnak. Vagy
a műszaki nyilvántartásban van egy 10-12 %-os bizonytalanság.
Piskolczi Géza polgármester:
Az energiaellátásra van szerződésünk az E.Onnal, és a számlán kb. 15 féle díj van felsorolva,
amit nekünk ki kell fizetni.
Tátorján Tibor EH-SZER Kft. képviselője:
Ez sajnos nem az E.Ontól függ. Törvényi szabályozás írja elő ezeket a díjakat.
Piskolczi Géza polgármester:
Köszönjük szépen a tájékoztatást.
Tátorján Tibor EH-SZER Kft. képviselője elhagyta az üléstermet.
Dr. Horváth József képviselő:
Érdemes lenne abban gondolkodni, hogy egy 3 éves szerződést kötnénk az EH-SZER Kft-vel, de
nem kérnénk sorcserét. A 3 év után pedig megszüntetni a szerződést. A Led-es lámpa mellet dönt
véleményem szerint mindenki, de annak kb. 1,5 év a lefutási ideje. Az átmeneti időszakot
valahogy meg kell oldani. Ha megkötjük velük a szerződést, a sorcserét megcsinálják, hogy 3
éven belül ne lépjünk ki a szerződésből, ha mégis akkor a fennmaradó időszakot fizessük ki.
Dr. Horváth József képviselő elhagyta az üléstermet.
Piskolczi Géza polgármester:
Még van egy harmadik ajánlat. A Magyar Áramszolgáltató képviselője nem érkezett meg az
ülésre. Jelenleg 21,74 Ft-ot fizetünk kilowattonként az éjszakai világításér, és a MÁSZ 16,80 Ftért biztosítaná ezt. 2010. dec. 31-ig tudná ezt az árat biztosítani.
Dr. Papp László képviselő:
Fel kell venni a kapcsolatot M-Natura Land Kft-vel. Ők szívesen segítenek, és értenek is a
dolgokhoz.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2009. (V. 22.) számú
határozata
A Képviselő-testület
megbízza, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az M-Natura
Land Kft-vel vegye fel a kapcsolatot a közvilágítás
korszerűsítése céljából, készítsék el a korszerűsítésre vonatkozó
pályázatot.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2) Beszámoló a Bökönyi Sportegyesület 2008. évi tevékenységéről (részletes számlákkal)
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az SE beszámolóját. A zárszámadás tárgyalásakor azért nem
fogadtuk el, mert úgy gondoltuk, hogy nem eléggé megalapozott az 5.268.001 Ft, amibe
belekerült az SE az Önkormányzatnak. De Pénzügyi Bizottsági ülésen most sem jutottunk
tovább. A 303.576 Ft-os gázszámla, és 293.236 Ft-os villanyszámla a pálya költségvetésében
nagyon sok, és eléggé furcsállottuk. Úgy döntött a Bizottság, hogy ezt alaposan meg kellene
tárgyalni. Felvetődött, hogy az egész SE menjen támogatási rendszeren keresztül, és akkor
látjuk, hogy mi mire fogyott el, vagy maradjon a Polgármesteri Hivatalnál mint szakfeladat.
Fekete Beáta pénzügyi előadótól megtudtuk, hogy ha túl magas a támogatási kiadás az
egyesületek felé, akkor az Önhiki pályázatnál ez egy hátrányos megítélés, mert a hiányunkból
ezeket a támogatásokat levonják. A Bizottság szerint az épülettel kapcsolatos költségek
maradjanak a Sportszakfeladatnál, és a sportegyesület költségvetésében támogatásként jelenjenek
meg a közvetlen költségek. Pl. bírói díjak, pályadíjak, egyebek. A pályagondnok díja is maradjon
a Hivatalnál. Azért is előnyös, mert kevesebb támogatást fizetünk ki a közkasszából. Azzal a
javaslattal is élnénk, hogy a 2,1 millió Ft-os támogatást csökkenteni kellene, hiszen a költségek
nagy része itt maradna.
Piskolczi Géza polgármester:
Megtettük a lépéseket, pl. csapatleépítés, az őszi szezont egy csapattal lejjebb kezdjük,
buszköltség sem lesz, bírói díjak csökkenése, villany és gázdíj csökkenése. Nagyon sok a gáz és
villanyszámla összege, amely elszámoló számla kiküldésekor jelent meg, és nem tudjuk mikor
történt ez a túlzott fogyasztás.
Papp Csaba képviselő:
Az biztos, hogy a 2008-ban történt ez a fogyasztás. De télen nincs is foci, nem kell fűteni. 20
meccs van egy évben, és 68 e Ft a vízszámla. Ez azt jelenti, hogy 340 m3 vizet fogyasztottak el.
Tógyer Andrásné pályagondnok:
Edzéseknél is zuhanyoznak a fiúk.

Dr. Papp László képviselő:
Neked külön órád van?
Tógyer Andrásné pályagondnok:
Igen.
Papp Csaba képviselő:
A szennyvízszállítás 24 e Ft, akkor a 340 m3 víz hová ment el.
Piskolczi Géza polgármester:
Lehet én vittem el több szennyvizet. De azt is nézni kell, hogy az elmúlt évben háromszor meg
lett locsolva a pálya. 15-16 órát kell intenzíven locsolni, hogy ne égjen ki a fű.
Tógyer Andrásné pályagondnok:
Volt, hogy egész nap ment a tűzoltó slag.
Dr. Papp László képviselő:
A víz a kevesebb összeg, a gáz és a villany nagyon sok. Itt valami baj van az biztos. Azt mondta
polgármester úr, hogy ti is ott zuhanyoztok.
Tógyer Andrásné pályagondnok:
Igen mi is ott zuhanyozunk. Ott mosok és fürdünk. De külön magamra nem szoktam mosni, csak
amikor a focistákra, szerdán pénteken és vasárnap. A fiúknál két helyen megy a fűtés.
Papp Csaba képviselő:
Meg kell nézetni szakemberrel, valami meghibásodás van.
Dr. Papp László képviselő:
Meg kell nézni az előző éveket, és összehasonlítani a tavalyi évvel.
Piskolczi Géza polgármester:
2600 kwattal több villany ment el a 2008-as évben a 2007-es évhez képest.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Be kell kapcsolni a gázkonvektort egy órára és megnézni, hogy mennyit fogyaszt.
Dr. Papp László képviselő:
Kb. két és félszeres a fogyasztás a tavalyi évben a 2002-es évhez képest.
Papp Csaba képviselő:
A 108 e Ft-os villanyszerelés mit takar?
Piskolczi Géza polgármester:
Összeégett a vezeték, ki kellett cserélni. A bojler direktre van kötve, és nem megfelelő vezeték
van hozzá, nem bírta és végigégett.

Dr. Papp László képviselő:
Ki kell jönni az E.Onnak és megnézni, hogy jó-e az óra.
Gyalog Imre képviselő:
4 hónap fűtési szezon van egy évben.
Papp Csaba képviselő:
Intenzíven egy hónapot kell fűteni.
Taskó Miklós képviselő:
Nem fűtöttetek fűtőtesttel, hosszabbítóval meg lehet oldani?
Tógyer Andrásné pályagondnok:
Én fával tüzelek. Marozsán Miklós a tanúja, hogy nem voltam otthon és lassan ment az óra.
Volt mikor egész nap esett az eső, és ki kellett mosni a mezeket, és a gázt be kellett kapcsolni,
hogy megszáradjanak.Volt olyan, hogy egész nap ment a mosógép, mert 4-5 mezt magukra
vesznek a fiúk.
Dr. Papp László képviselő:
Én ilyet még nem láttam. Vigye haza és mossa ki magának.
Kovács Tibor alpolgármester:
Óránként 4 m3-nél nem lehet több a fogyasztás.
Dr. Papp László képviselő:
Volt egy javaslata a Bizottságnak, hogy inkább a diáksportot támogassuk.
Dr. Horváth József képviselő:
Többet nyújtanak, és kevesebbet kapnak. A támogatásukat pedig az ÁMK-n keresztül kell
megoldani.
A Képviselő-testület 10 perc szünetet tartott.
Papp Csaba képviselő:
Lementünk a szünetben a sportpályára, hogy leolvassuk a villany és gázóraállást, és szólt a zene
az öltözőben, és a gyerekek táncoltak. Lehet hosszabbítóval ment a hősugárzó, és azért égett el a
vezeték. A villanyszerelési munka pedig kifogásolható, a vezetékek lógnak, kint van a
szabadban, és életveszélyes.
Berki Györgyné képviselő:
Amikor nincs meccs, le kell zárni a gázt és a villanyt is. Szakembert kell hívni, és meg kell
mindent nézni.

Marozsán Miklós pénzügyi előadó megérkezett az ülésre.

Papp Csaba képviselő:
Mi tartalmaz a 108 e Ft-os villanyszerelési költség?
Maroszán Miklós pénzügyi előadó:
Villanyszerelési munka 15 e Ft, villanyszerelés, javítás, dugaljkiépítés automata mosógépnek 38
e Ft, a többi Kft-s munkálatok.
A januári villanyóraállás 14585, gázóraállás 6991.
Papp Csaba képviselő:
Majdnem 300 m3-rel több a gázóraállás jelenleg, és a villanyóraállás 1300 kwattal.
Piskolczi Géza polgármester:
A sportot új alapokra kellene helyezni. 16-18 éves fiatal fiúkat kellene fociztatni edzői
segédlettel. Az edzőnek 30-40 e Ft-os edzői díjat kellene biztosítani, és felelősséggel tartozzon a
pályán történtekért, és a fiúknak is kellene egy minimális térítést biztosítani, 1000-1500 Ft-ra
gondoltam győztes meccsek után.
Papp Csaba képviselő:
Olyan edzőt kellene választani, aki ért a focihoz.
Piskolczi Géza polgármester:
Én Marozsán Mihályra gondoltam.
Dr. Papp László képviselő:
Át kell gondolni ezt az egész dolgot.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Olyan játékvezetőre van szükség, aki tényleg felelősséget vállal. Marozsán Mihályra
véleményem szerint is lehet számítani. Nem havonta kellene az edzői díjat adni, hanem a
játékidény idején.
Gyalog Imre képviselő:
Lehetne támogatni a sportot, de a ruhapénzt, az étkezési utalványt meg elvesszük.
Dr. Papp László képviselő:
Lehet, hogy fizetünk nekik, és mégsem fognak eredményt elérni. Először számoljuk ki, hogy mi
mennyibe fog kerülni, és ne legyenek ellentétek. Ha a focistáknak jár 2 e Ft, akkor a bírkózóknak
6 e Ft-ot adnék, mert ők országos eredményt hoznak. Még sincsenek évtizedek óra honorálva.
Papp Csaba képviselő:
Mindenki gondolkodjon el a következő testületi ülésre a lehetőségekről.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A következő testületi ülésre meg kellene hívni Marozsán Mihályt, hogy milyen játékosok vannak.
Pelles Brigitta képviselő:
Mindenkitől elveszünk mindent. Miért fontos nekünk jobban ez a foci? Aki focizni akar, az

tényleg focizzon, és ne a pénzért csinálja.
Dr. Papp László képviselő:
Mindig a focisták vannak kiemelve. Senki nem jött még ide segítségért, se az asztaliteniszezők,
se a bírkózók. Nem azt mondom, hogy szüntessük meg a focit, de ne adjunk nekik 5 millió Ft-ot.
Következő testületi ülésre számoljátok ki, hogy mi mennyibe kerülne.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2009. (V. 22.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Bökönyi Sportegyesület 2008. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját nem fogadta el, elnapolja a következő képviselőtestületi ülésre.
3) Tájékoztató a település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi
állapotáról
Dr.Komoróczy Péter képviselő:
Az Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.
Hozzászólás nem volt.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az Igazgatási Bizottság szintén elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2009. (V. 22.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a település egészségügyi alapellátásának
helyzetéről, a lakosság egészségügyi állapotáról
szóló beszámolót elfogadta.

4) Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásról szóló 10/2008. (V.01.) számú rendelet
módosítása
Dr. Papp László képviselő:
A rendelet módosítására azért került sor, mert eddig a falunapkor volt a kitüntető címek
adományozása, és ebben az évben nem lesz falunap. Így az időpont október 23-ára lett
módosítva.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2009.(VI.01.) számú
rendelete
a helyi kitüntető címek alapításáról és adományozásuk rendjéről
Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2001-ben a helyi közügyek területén
elért kimagasló teljesítmény elismerésére helyi kitüntető díjakat alapított.
Az időközben bekövetkezett változásokra is figyelemmel Bököny Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetésekről szóló, többször
módosított 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
települési kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
Települési kitüntető díjak alapítása
1. § Bököny Község Önkormányzata a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló
teljesítmény, vagy hosszú időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére az
alábbi kitüntető díjakat alapítja:
a) Díszpolgári Kitüntető Cím
b) Bököny Községért Kitüntető Cím
c) Bököny Község Szolgálatáért Kitüntető Cím
d) Testnevelési és Sportdíj
Díszpolgári Kitüntető Cím
2. § (1) A község díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak,
aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind
pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely
hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása
miatt köztiszteletben áll.
(2) A díj odaítélésére a Képviselő-testület tagjai és Bizottságok tagjai tehetnek javaslatot.
(3) Évente legfeljebb 1 díj adományozható.

Bököny Községért Kitüntető Cím
3.§ (1) Bököny Községért Kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek,
közösségeknek és szervezeteknek akik (amelyek) a tudományok, a művészetek, a fejlesztés, a
gyógyítás, az oktatás-nevelés vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú
munkájukkal hozzájárultak Bököny Község fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez.
(2) A díj odaítélésére a Képviselő-testület tagjai, Bizottságok tagjai tehetnek javaslatot.
(3) Évente legfeljebb 3 díj adományozható. Ebből 2 díj személy(ek)nek, 1 díj szervezetnek
adományozható
Bököny Község Szolgálatáért Kitüntető Cím
4. § (1) Bököny Község Szolgálatáért kitüntetés adományozható annak a polgármesteri
hivatalban és az önkormányzat intézményeiben legalább 20 éves munkaviszonnyal rendelkező
dolgozónak, aki kiemelkedő szakmai felkészültségévei, magatartásával és munkájával jelentős
mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati feladatok végrehajtását, a település
polgárai ügyeinek intézését, a köz szolgálat az intézményi célok eredményes teljesítését továbbá
annak a bökönyi polgárnak, aki szakmai vagy társadalmi tevékenységévei nagymértékben
előmozdította a település tudományos, szellemi, gazdasági vagy közösségéletének fejlődését és
ezzel kivívta a polgárok megbecsülését.
(2) A díj odaítélésére a Képviselő-testület tagjai, Bizottságok tagjai, egyző és
intézményvezető tehetnek javaslatot.
(3) Évente legfeljebb 3 díj adományozható.
Testnevelési és Sportdíj
5. § (1) A díj a település sportja érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért, vagy kiemelkedő
sportteljesítményért azoknak a személyeknek vagy csapatoknak adományozható, akik a
sportteljesítmény mellett magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a város
közössége elé.
(2) A díj odaítélésére a képviselő-testület tagjai és Bizottságok tagjai tehetnek javaslatot.
(3) Évente legfeljebb 3 díj adományozható.
Az adományozás rendje
6. § (1) A kitüntető díjak évente adományozhatók, ünnepélyes keretek között adja a Képviselőtestület képviseletében a polgármester, minden év október 23-i ünnepségén kerül átadásra.
(2) A kitüntetésre írásban javaslatot nyújthat(nak) be a Bököny Község Önkormányzat
Képviselő-testületéhez a 2-5.§-ban szereplő személyek és szervezetek. A javaslatokat minden év
március 30-ig kell benyújtani.
(3) A kitüntető díjak adományozásáról – kizárólag a határidőre beérkezett javaslatok
alapján – a képviselő-testület minősített többséggel dönt. A határozat a kitüntetett személyes
adatait nem tartalmazhatja.
7. § (1) A kitüntető díjakkal pénzjutalom, oklevél és emlékplakett jár.

(2) A Díszpolgári Kitüntető Cím pénz jutalma a 100.000.- Ft. ; a Bököny Községért
Kitüntető Cím pénz jutalma 75.000.-Ft.; a Bököny Község Szolgálatáért Kitüntető Cím pénz
jutalma 50.000.- Ft. és a Testnevelési és Sportdíj pénz jutalma 20.000.- Ft., a pénzjutalmak bruttó
összegek.
(2) Ha a kitüntető díjban közösség vagy csapat részesül, emlékplakett és a közösség
minden tagja oklevelet kap.
(3) A díj ugyanazon személynek és közösségnek nem adományozható ismételten.
(4) A kitüntetések fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.
Záró rendelkezések
8.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően
indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.
(3) A rendelet hatályba lépését követően a 10/ 2008.(V.01.) számú rendelete hatályát veszti.
5) Vásárokról és piacokról szóló 14/2005. (XI.01.) szóló rendelet módosítása
Dr. Papp László képviselő:
A hatályos jogszabályoknak megfelelően lett átdolgozva a rendelet. A 3. szakasznál át kell írni az
üzemeltető nevét Bököny Nonprofit Kft-re, hivatalosan ez a rövidítése. A bizottság módosítási
javaslata a díjtételeknél volt. Az alábbi díjtételekre módosítottunk. Sátorban, bódéban való
árusításnál az elfoglalt folyóméter után 200 ft/m, éves bérlet esetén 150 ft/m, pecsenyesütők,
italmérők, cukrászok sátra esetén az elfoglalt folyóméter után 200 ft/m, éves bérlet esetén 150
ft/m, padon álványon,földön árusítás métere után 200 ft/m, éves bérlet esetén 150 ft/m, járművek
között nem tettünk különbséget díjuk 200 ft/m, őstermelői igazolvánnyal árusítás esetén 100 ft/m.
Gulyás József jegyző:
Az üzemeltetőnek van nagy feladata az 55/2009-es Kormányrendelet alapján. A nyitvatartásnál
folyamatosan kell ellenőrizni a hatályos jogszabályban és hatósági határozatban előírt
feltételeket, a működés érdekében az építéshez szükséges intézkedéseket neki kell megtenni, felel
azért, hogy tiltott termékértékesítés ne történjen meg, a jegyzőnek ellenőrizni kell és hiányosság
esetén az engedélyt vissza is vonhatja, vagy be is zárhatja.
Dr. Papp László képviselő:
Ki kell venni, hogy a díjtételek az Áfát nem tartalmazzák.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2009. (VI. 01.)
Rendelete
a vásárokról, piacokról
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III.
13.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a vásár és piactartás szabályairól a
következő rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a község közigazgatási területén
rendezett és fenntartott vásárokra és piacokra, illetőleg a vásáron és piacon értékesítési
tevékenységet folytatókra
2. §
(1) Vásár rendezésére és piac tartására jogosult a gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó
szervezetnek nem minősülő jogi személy, külföldi székhelyű vállakózások magyarországi
fióktelepe, továbbá aki lakóhellyel és székhellyel rendelkezik az EU tagállamában vagy az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban vagy olyan
államban, amelynek állampolgára az Euróai Közösség és tagállamai, valamint az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött
nemzetközi szerződés alapján – a szabad mozgás és tartózkodás joga, továbbá naptári
évenként 90 munkanapot meg nem haladó szolgáltatásnyújtás joga tekintetében – az EGTállam állampolgárával azonos jogállást élvez.
(2) Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki valamely EGT-államban rendelkezik
lakóhellyel vagy székhellyel. Vásáron és piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány,
társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész, népi iparművész, iparművész,
képzőművész és fotóművész, valamint a - (4) bekezdésben foglaltak szerint magánszemély árusíthat.
VÁSÁR, PIAC RENDEZÉSE ÉS FENNTARTÁSA
3. §
(1) Az Önkormányzat a vásár és piac üzemeltetését, szervezését a Bököny
Nonprofit Kft. –vel kötött üzemeltetési szerződés alapján (továbbiakban:
Üzemeltető) biztosítja.
(2) Az üzemeltető a vásár illetve piac üzemeltetőjeként köteles betartani az
55/2009.(III.13.) Kormány rendelet 7.§ -ban foglaltakat.
(3) Vásárt és piacot, Bököny Község Önkormányzatának a tulajdonában lévő 273/2
hrsz. területen lehet tartani.

A PIACOK ÉS VÁSÁROK IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA
4.§
(1) A piac a hét keddi és pénteki napján az alábbi időpontokban kerül megtartásra.:
Április 1-től szeptember 30-ig 5-12 óráig,
Október 1-től március 31-ig 6-12 óráig.
(2) Az üzemeltető köteles a vásár, piac nyitva tartási ideje alatt a vásár, piac
területén tartózkodni, a rendet folyamatosan ellenőrizni és a jogszabályokat,
valamint a hatóságok határozataiban foglalt feltételeknek megfelelő működés
érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.
(3) Az eladásra szánt áruk gépjárművekkel történő beszállítása, és azok elhelyezése
a vásár és piac kezdő időpontját megelőzően egy órával kezdődhet meg. Az árusító
személyek a piac területét 13 óráig kötelesek elhagyni az árusításra felhasznált
mobil szerkezetek (sátorvas, asztal, stb.) elszállításával együtt.
(4) Vásáron és piacon az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági
előírások betartásával áru- és termékértékesítés, kölcsönző, megőrző, valamint
helyben végezhető szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.
(5) A nyitva tartási idején túl, a piac és vásár területét az Üzemeltetőnek zárva kell
tartani.
HELYFOGLALÁS
5.§
(1) A vásári és piaci állandó árusítóhelyekért az árusoknak területhasználati díjat
vagy napi helypénzt kell fizetni..
(2) Egy elárusító által igénybe vehető terület nagysága legfeljebb 3 fm alapterület
lehet.
(3) Az elárusító helyeket a nyitás előtt 1 órával lehet elfoglalni. A nyitást követő 1
órával el nem foglalt helyek aznap szabadon értékesíthetők.
TERÜLETHASZNÁLATI DÍJ
6.§
(1) A vásári és piaci állandó árusítóhelyekért az árusoknak területhasználati díjat
kell fizetni. A területhasználati díj mértékét a 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az éves területhasználati díjat két részletben január 15. és július 15. napjáig kell
megfizetni.
(3) A területhasználati szerződéssel rendelkező és területhasználati díjat fizető
személyek e díjon felül heti kirakodóvásári napokon napi helypénz megfizetésére
nem kötelezhetők.

HELYPÉNZ
7. §
(1) A vásári és piaci napokon történő értékesítői tevékenység után az e rendelet 6.
§-ában meghatározott területhasználati díjat nem fizető árusok részére 1. sz.
mellékletében megállapított napi díjtételeket kell fizetni.
(2) A piacon az őstermelő igazolvánnyal árusítók a 1. számú mellékletben
meghatározott kedvezményes napi díjtételt kötelesek fizetni.
(3) Helypénzt a ténylegesen elfoglalt terület nagysága után kell megfizetni, minden
megkezdett fm egésznek számít.
(4) A helypénzt az árusításra kijelölt és igénybe vett terület elfoglalásakor kell
megfizetni, melynek érvényessége a megváltás napján nyitástól-zárásig tart.
(5) A helypénzt befizető részére helyjegyet kell adni, amely a megváltás napjára
szól, másra át nem ruházható. A helyjegyet az ellenőrzés alkalmával be kell
mutatni. Aki hely- jegyét felmutatni nem tudja, köteles újat váltani.
(6) Az, aki a megfizetett helypénz szerinti területnél nagyobbat foglal el, vagy
áruját eltitkolja, a különbözeti díj ötszörösét tartozik megfizetni.
(7) A helypénz beszedésére, a helypénzszedésre megbízottak jogosultak.
VÁSÁROK ÉS PIACOK MÜKÖDÉSI RENDJE
8.§
(1) Az üzemeltető felel azért, ha a vásár, piac területén jogszabály által tiltott
tevékenység, vagy tiltott termékértékesítés történik.
(2) A vásárok és piacok az 55/2009.(III.13.) Kormány rendeletben foglalt
feltételeknek meglétét a jegyző ellenőrzi, illetve a rendelet 9.§ (4) bekezdésében
meghatározottak fennállása esetén az engedélyt visszavonja és a vásárt, piacot
bezáratja.
(3) Az árusok az általuk árusított termékek eredetét, minőségét, mennyiségét az
egyéb jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kötelesek igazolni a helyszínen
tartott bizonylattal, tanúsítvánnyal, az ellenőrzésre jogosultaknak.
(4) Az üzemeltető az árusításra vonatkozó szabályok, valamint a vásár, illetve piac
rendjének megszegőit legfeljebb 3 hónapra a vásár, illetve a piac területéről
kitilthatja.
9.§
(1) Bérleti szerződés alapján árusítók 5-7 óra közötti időben foglalhatják el
helyüket.
(2) A napi helyhasználat esetén az árusok az árusított cikkek szerint kijelölt helyen
az érkezés sorrendjében választhatnak helyet..
(3) Az árusok egymás tevékenységét nem akadályozhatják, és nem zavarhatják.
(4) A piac nyitvatartási idejét követően az árusok, áruszállítók gépkocsiijaikkal,
utánfutóikkal csak ki- és berakodás ideje alatt (max. 30 perc) tartózkodhatnak az

árusításra fenntartott területen. A piac közlekedési útjait, valamint a piac
parkolójának közlekedési útjait gépjárművel, utánfutóval, göngyöleggel, áruval
eltorlaszolni nem lehet.
(5) Az árusítás befejezése legkorábban 10.30 órától kezdődhet meg, de rendkívüli
időjárási viszonyok esetén az időpont megváltoztatható.
(6) Nyitvatartási időn túl a piacon árusítani tilos!
(7) A városi piacon önkényesen területet elfoglalók esetében a piacról történő
időleges kitiltás szabályait kell alkalmazni.
(8) Az árusítási hely használatára jogosult személyek a "helyüket" áruba nem
bocsáthatják, azt másnak nem adhatják át térítés nélkül sem, az ilyen ügyletben
résztvevő személyek az árusításból kizárásra kerülnek.
(9) Azok a személyek, akik nem a területbiztosítási szerződésben rögzített helyen
folytatnak kereskedelmi tevékenységet, a piacról időlegesen kitiltásra kerülnek. Az
így időlegesen felszabadult árusítóhelyek kiadása - napijegy alapján - az
Üzemeltetőn keresztül történik.
10.§
(1) A piac területének folyamatos tisztántartásáról, takarításáról, a szemét és
hulladék anyagok tárolására alkalmas gyűjtő edényzetek, műanyagzsákok
elszállításáról, hóeltakarításáról az Üzemeltető gondoskodik.
(2) A helyhasználó az árusító helyen és annak közvetlen környékén köteles az általa
keletkezett minden szemetet és hulladékot összetakarítani és műanyagzsákba
elhelyezni. Az árusítás befejezése után a zsákot bekötve a helyszínen kell hagyni. A
papírgöngyöleget összekötve az árusítóhelyen kell tárolni az elszállításáig.
(3) A piac területét - beleértve az árusító asztalokat, berendezési tárgyakat beszennyezni, zöldség-gyümölcs hulladékot, egyéb szemetet elszórni tilos.
ÁLLATFORGALMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDELKEZÉSEK
11. §
(1) A piac területén csak vészmentes helyről származó, állategészségügyi
szempontból kifogástalan állat árusítható.
(2) A piac területére állatot bevinni és árusítani csak állatorvosi vizsgálat után
szabad.
(3) Az elhullott állatot a tulajdonos köteles azonnal a vásár területéről eltávolítani.
(4) Kényszervágás csak az üzemeltető által kijelölt és engedélyezett helyen
végezhető.
RENDÉSZETI INTÉZKEDÉSEK
12.§
(1) A piac területén a rendészeti, tűzrendészeti, közlekedésrendészeti,
közegészségügyi és köztisztasági, valamint az állategészségügyi szabályokat be kell
tartani.
(2) A piac területén lévő építményeket - ideértve az elárusító asztalokat is - ,a

burkolatot megrongálni tilos.
(3) A piac területén tilos a forgalmat akadályozni, a közlekedési utakat
eltorlaszolni, hangoskodni, mások alkudozásába beleszólni, azt megzavarni.
(4) Az el nem adott árut az árusítási idő befejeztével a vásártér területéről el kell
szállítani.
SZABÁLYSÉRTÉS
13. §
Aki e rendelet 9.§ (3), (4), (6), (8), (9) bekezdéseiben, 10.§ (2), (3) bekezdéseiben,
11.§ (1), (2), (3) bekezdéseiben, 12.§ (2), (3), (4) bekezdéseiben foglalt szabályokat
megszegi, szabálysértést követ el, és akivel szemben a mindenkor érvényben lévő
szabálysértési jogszabály alapján eljárás indítható.
HATÁLYBALÉPÉS
14.§
(1) E rendelet a 2009. június 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárokról és
piacokról szóló 14/2005.(XI.01.) rendelet.
6) A költségvetési szervek alapító okiratának költségvetési felülvizsgálata
Dr. Papp László képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Az új jogszabályok szerint kellett módosítani az alapító
okiratokat. Annyi módosítási javaslata van a bizottságban, hogy a Lenin utcát Óvodaközre át kell
nevezni. Az ingatlan nyilvántartásban nincs átnevezve.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2009. (V. 22.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy a Barota Mihály Általános
Művelődési Központ Óvodai Tagintézménye
Lenin u. 73. hrsz. Óvodaköz 2. számra, és a Lenin
u. 12. szám Óvodaköz 4. számra változzon.
Felelős: jegyző
Határidő: 2009. jún. 30.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2009. (V.22.) számú
határozata
Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása
tárgyában
A Képviselő-testület
Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának alapító okiratát a jelen határozat
1. számú melléklete szerinti tartalommal
fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
1. számú melléklet a 90/2009. (V.22.) számú határozathoz
Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
ALAPÍTÓ OKIRATA
1.) A szervezet neve: Bököny Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Törzsszáma: 404321
KSH statisztikai számjel: 15404321-8411-321-15
2.) Székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3.
3.) Alapításának éve: 1990.09.30.
4.) Az alapító, fenntartó, irányító és felügyeleti szerve:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5.) Működési területe: Bököny Község közigazgatási területe, illetőleg a jogszabályok
által meghatározott közigazgatási illetőségi terület
6.) Jogállása: önálló jogi személy
7.) Tevékenység jellege és gyakorolt funkciók szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.
A gyakorolt funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Ellátja az önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési szerv

gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.
8.) Alaptevékenysége: az Önkormányzat működtetésével, valamint az államigazgatási
ügyek döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Szakágazat szerinti besorolás: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
TEÁOR szerinti besorolása: 8411
Szakfeladatok:
Száma Megnevezése
014034
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
552411
Munkahelyi vendéglátás
631211
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
751153
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751175
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751845
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
751856
Települési vízellátás és vízminőség védelem
751878
Közvilágítási feladatok
751922
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
751966
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető
elszámolása
751999
Finanszírozási műveletek elszámolása
851219
Háziorvosi szolgálat
851297
Védőnői szolgálat
853311
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853333
Munkanélküli ellátások
853344
Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
902113
Települési hulladékok kezelés, köztisztasági tevékenység
924047
Sportcélok és feladatok
930316
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás
9.) Kiegészítő, kisegítő tevékenysége: nincs
10.) Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11.) Vezetőjének kinevezési rendje: a Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete
– pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek
megfelelően nevezi ki határozatlan időre.
12.) Feladatellátást szolgáló vagyona intézményegységenkénti ingatlan-nyilvántartási és
leltári adatok szerint.
13.) A vagyon feletti rendelkezési jog:

Bököny Község Polgármesteri Hivatala az ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint az
önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik feladatainak ellátása érdekében.
14.) A hivatal képviseletére jogosult: a jegyző és az általa felhatalmazott köztisztviselő
15.) A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A Hivatal foglalkoztatottjaira a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit
kell alkalmazni.
Záró rendelkezés
(1) Az alapító okirat módosítását igénylő változásról a mindenkori vezető 30 napon belül
bejelentési kötelezettséggel tartozik az alapító felé.
(2) Jelen alapító okirat Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
jóváhagyásával 2009. május 22.-én lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg a 26/2008. (II.14.) Kt. számú határozattal megállapított alapító
okirat hatályát veszti.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2009. (V.22) számú
határozata
a Barota Mihály Általános Művelődési Központ tagintézményeinek
alapító okiratának elfogadása tárgyában
A Képviselő-testület
Barota Mihály Általános Művelődési
Központ
tagintézményeinek
alapító
okiratát a jelen határozat 2. számú
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

2. számú melléklet a 91/2009. (V.22) számú határozathoz
Barota Mihály Általános Művelődési Központ Tagintézmény
ALAPÍTÓ OKIRATA
1) Intézmény neve: Barota Mihály Általános Művelődési Központ
OM azonosító: 033564
Törzsszám: 445319
KSH statisztikai számjel:
15445311-8520-322-15
2) Alapításának dátuma: 2001.01.01.
3) Alapító szerve: Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4) Az intézmény irányító, fenntartó és felügyeleti szerve:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5) Székhelye, telephelye, feladat-ellátást szolgáló vagyona:
A feladat-ellátást szolgáló vagyon az önkormányzati törzsvagyon részét képezi, a
székhelyen és telephelyeken a feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az
intézményben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök és készletek.
a.) Székhelye: 4231 Bököny, József Attila utca 2.
b.) Telephelyei:
- 4231 Bököny, József Attila utca 2.
(Barota Mihály Általános Művelődési Központ Iskolai tagintézmény)
- 4231 Bököny, Lenin utca 12.
(Barota Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai tagintézmény)
- 4231 Bököny, Kossuth utca 2.
(Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális tagintézmény)
6) Az intézmény tagintézményeinek megnevezései :
a.) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Iskolai tagintézmény
b.) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai tagintézmény
c.) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális tagintézmény
7) Működési területe : Bököny község közigazgatási területe
9.) Jogállása: önálló jogi személy.
8) Az intézmény típusa:
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény
A gyakorolt funkciók szerint: önállóan működő és gazdálkodó
9.) Alaptevékenysége:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. §. (1) bek-ben
foglaltaknak megfelelve gondoskodik a gyermekek iskolai neveléséről, és
oktatásáról. Az iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvényben
meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi,
érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a tanulói közösség kialakulásáért és működéséért.
Az óvoda és az általános iskola a tanulót az érdeklődésének, képességének és
tehetségének megfelelően felkészíti a következő tanulási fokozatra, az általános
iskolai, középiskolai és szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való
beilleszkedésre.
Szakágazat szerinti besorolás: 852010 Alapfokú oktatás
TEÁOR szerinti besorolása: 8520
Szakfeladatok:
Száma Megnevezése
552312 Óvodai intézményétkeztetés
552323 Iskolai intézményi étkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
751779 Intézményi vagyon működtetése
751922 Önkormányzatok elszámolásai
801115 Óvodai nevelés
801214 Iskolai oktatás
805113 Napközi otthoni és tanulószoba foglalkozás
921815 Műv. Házak feladatai
923127 Könyvtári feladatok
924047 Sportcélok és feladatok
Az intézmény feladatai:
• 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
Lapkiadói tevékenység
Internetes szoba működtetése (Sulinet)
Felnőttek számára számítástechnikai tanfolyam szervezése.
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi vendéglátás

10.) Az alaptevékenységet kiegészítő tevékenység:
Megnevezés:
Tagintézmények helyiségeinek bérbeadása
Szakfeladat:
Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás (751 779)
11.) Kisegítő, vállalkozási tevékenysége: Az intézmény kisegítő, vállalkozási
tevékenységet nem folytat.
12.) Az intézményben ellátható maximális tanulólétszám: 510 fő
Az óvodában felvehető gyermek létszám:
128 fő
13.) Évfolyamok száma:
Óvodai Tagintézményben:
Iskolai Tagintézményben:

3 évfolyam
8 évfolyam

14.) Csoportok száma:
Óvodai tagintézményben:
Iskolai tagintézményben:

4 csoport
19 osztály és 4 napközis csoport

15.) Vezetőjének kinevezési rendje: az intézmény vezetőjét a képviselő-testület bízza
meg nyilvános pályázat útján. Intézményvezetésre megbízást kaphat, aki, a közös
igazgatású intézmény bármely tagintézményének vezetésére megfelelő képesítéssel
rendelkezik. A megbízás előkészítése az Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság
feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az
intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testület az egyéb munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.
16.) A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: a fenntartó használatba adja
az intézmény feladatainak ellátására az 5. pontban megnevezett ingatlanokat. Az
intézményt előzetese fenntartói jóváhagyás mellett megilleti a bérbeadás joga. Az
intézmény kezelésében lévő vagyon analitikus nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal
végzi. Az intézmény a használatba adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási
törvényben (1992. évi XXXVIII tv.) és végrehajtási rendeletében, valamint az
önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatinak ellátása
érdekében.
17.) Az intézmény képviseletére jogosult: Az intézmény képviseletére az intézmény
vezetője jogosult.
18.) A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Az intézmény foglalkoztatottjaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény,
valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Záró rendelkezés
(1) Az alapító okirat módosítását igénylő változásról a mindenkori intézmény-vezető 30
napon belül bejelentési kötelezettséggel tartozik az alapító felé.
(2) Jelen alapító okirat Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
jóváhagyásával 2009. május 22 -én lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg a 27/2008. (II.14.) Kt. számú határozattal megállapított alapító
okirat hatályát veszti.
7) A Szavazatszámláló Bizottságokról szóló 18/2008. (II.14.) számú testületi határozat
módosítása
Dr. Papp László képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és az előterjesztés szerinti tagokkal javasolja elfogadásra a
június 07-i európai parlamenti választás szavazatszámláló bizottság tagjait.

Gyalog Imre képviselő:
Az lenne a kérdésem, hogy mi indokolja azt, hogy az egyik bizottságban 5 tag van.
Gulyás József jegyző:
Ki kellett jelölni egy körzetet, ahol a névjegyzékbe felvettek szavazhatnak, és ez az első körzet,
ebben a körzetben 7 tagnak kell lenni póttagokkal együtt.
Gyalog Imre képviselő:
Látom az előző évhez képest változások, vannak a tagokban.
Gulyás József jegyző:
3 fő nem vállalta a tagságot. Kozákné Keresztényi Katalin nem vállalta, Sallai Irén elment
nyugdíjba, Bodogán Mihályné nem tartózkodik itthon.
Gyalog Imre képviselő:
Még megjegyezném, hogy minden körzetben két nő van, csak az egyikben van egy.
Gulyás József jegyző:
Nincs meghatározva jogszabályban, hogy ugyanannyi nőnek kell lenni, mint férfinak.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2009. (V.22) számú
határozata
Szavazatszámláló Bizottságok létszámáról, tagjairól
A Képviselő-testület
a 18/2008.(II.14.) számú határozatát hatályon kívül
helyezve az alábbi határozatát fogadja el:
I.

körzet; Kossuth u. 8-10. /Védőnői szolgálat/
jkv.: Pánya Istvánné
Tagok:

1. Vilmánszki László-elnök
2. Marozsán Mihályné
3. Sarkadi Mihályné
4. Barna Mária
5. Mikle Jánosné

Póttagok: Nagy János
Lovas Orsolya

II.

körzet; Kossuth u. 12.
jkv.: Szoták Mihályné
Tagok:

1. Dán Jánosné-elnök
2. Szabó János
3. Csákó Ferenc

III.

körzet; Óvodaköz 2.
jkv.: Bojté Jánosné
Tagok:

IV.

Póttagok: Seresné Jurás Éva
Berki Andrea

1. Káplár Mihályné-elnök
2. Olesnyovics József
3. Radócz János

Póttagok: Szabó Miklósné
Barnucz László

körzet; József A. u. 2.
jkv.: Gyalogné Lovas Irén
Tagok:

1. Bojté János-elnök
2. Liptai Antal
3. Szabolcsi Jánosné

Póttagok: Nagy Sándorné
Molnár Irén

8) Döntés a közkutak számának csökkentéséről
Piskolczi Géza polgármester:
2003. óta kedvezményes vízbekötésekre van lehetőség, és azóta több mint 100 helyre sikerült
vizet vinni. Még ebben az évben is kaptunk egy utolsó lehetőséget. 13-15 lakás van, ahol még
nincs víz. Így a közkutak számát 4 db-ra tudnánk csökkenteni. A 4 kút a falu négy szélén lenne,
ellenőrző kutak lennének. Ezeket meg kell hagyni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A bizottság állásfoglalása az volt először, hogy maradjon
meg a 4 kút, majd azt javasoltuk, hogy ha lehetséges, mindet meg kell szüntetni.
Dr. Papp László képviselő:
Az lenne a kérdésem, hogy miért nem lehet megszüntetni még azt a négyet is.
Piskolczi Géza polgármester:
Azért, mert ahová nincs bevezetve a víz, kötelesek vagyunk 300 m-en belül közkutat biztosítani.
A 4 kútnak maradnia kell, mert törvény írja elő, ezek ellenőrző kutak. Jelenleg 20 közkút
működik, év végére szeretnénk 4-re csökkenteni. Az ÁNTSZ jelöli ki a víz minőségének
ellnőrzésére.
Marozsán Miklós pénzügyi előadó:
Havi szinten 400 m3-t fizettünk ezelőtt 2-3 évvel, most 270 m3-t fizetünk.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2009. (V.22) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött a közkutak számának csökkentéséről, a
településen csak a monitoring kutak meghagyását ,
üzemelését engedélyezi.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
9) A Bentlakásos Idősek Otthona vezetőjének beszámolója
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta a beszámolót. Az étkezési utalvány és
jutalom adását nem javasolja a Bizottság, ezt a pénzmaradványt másra javasoljuk elkölteni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az Igazgatási Bizottság is hasonló javaslattal él a Képviselő-testület felé. Az étkezési utalvány és
jutalom kivételét javasoljuk. A Bentlakásos Idősek Otthona vezetője tájékoztatta a bizottságot,
hogy a Nyugdíjas Klubnak évi 100 e Ft-os költsége van. Azt javasoljuk, hogy ezt a költséget
innen vegyék ki és alakítsák meg a Nyugdíjas Klubot.
Ács Lászlóné képviselő:
Szeretném megköszönni mindazoknak a türelmét, akik végigolvasták a beszámolómat. A
pénzmaradvány felhasználásából az egyszeri jutalmat, és az étkezési utalványt kivesszük, és
helyette a kert és udvar rendbetételét tesszük be. A 2007. évi 3.770 e Ft pénzmaradványt átutalják
az Önkormányzat számlájára.
Dr. Papp László képviselő:
Meg kellene nézni, hogy a 2008-as évi pénzmaradványt nem lehetne-e áttenni másfele. Van-e
valami módja? Ha nem tudom áthozni, akkor a Családsegítő Szolgálatot kellene rendbe hozni.
Ács Lászlóné képviselő:
Benne van a beszámolóban a Családsegítő Szolgálat épületének külső, belső festése, átalakítás,
nyílászáró csere, tetőcsere.

Dr. Papp László képviselő:
Mielőtt belekezdtek a felújításba, el kell készíteni a költségvetést, árajánlatokat kell kérni. Be kell
hozni Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság ülésre.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2009. (V.22) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Bentlakásos Idősek Otthona beszámolóját megtárgyalta és
elfogadta azzal a kitétellel, hogy a pénzmaradvány
felhasználása közül az étkezési utalványt, a dolgozók jutalmát
ki kell venni, és ezt az összeget az udvar rendbetételére kívánja
fordítani.
Felelős: Ács Lászlóné intézményvezető
Határidő: folyamatos
10) Egyebek
- Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás Alapító Okiratának módosítása
Dr. Papp László képviselő:
Ki a Társulás elnöke? Egységes szerkezetben foglalt Alapító Okirat és mégsem írja az elnök
nevét.
Piskolczi Géza polgármester:
Tóth András, Újfehértó polgármestere az elnök.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2009. (V.22.) számú
határozata
az Újfehértó - Bököny Víziközmű Beruházási Társulás alapító okiratának módosításáról
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./ az Újfehértó - Bököny Víziközmű Beruházási Társulás 114/2008. (VIII. 01.) számú
határozattal jóváhagyott alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
1.1./ Az alapító okirat 5./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5./ A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:
Az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező,
jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait
megbízási szerződés alapján foglalkoztatott munkaszervezete útján látja el.
1.2./ Az alapító okirat 6./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6./ Szakágazat szerinti besorolás: 422100
TEÁOR:4221
1.3./ Az alapító okirat 7./ pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
(7./ A költségvetési szerv alaptevékenysége:))
Szakfeladatszám: 422100
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100
Vízi létesítmény építése
1.4./ Az alapító okirat 8./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8./A fenntartó, irányító, felügyeleti szerv neve és címe:
Újfehértó - Bököny Viziközmű Beruházási Társulás Tanácsa
4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
1.5./ Az alapító okirat kiegészül az alábbi 10.-13. pontokkal:
10./ Működési terület: Újfehértó Város Önkormányzata közigazgatási területe
Bököny Község Önkormányzata közigazgatási területe
11./ Típus szerinti besorolás:
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló CV. törvény szerint:
A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közüzem

12./ Képviseletre jogosult:

társulás elnöke

13./ Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Megbízási jogviszony
2./ az Újfehértó - Bököny Víziközmű Beruházási Társulás fenti módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Melléklet a 95/2009. (V.22.) számú határozathoz
Újfehértó - Bököny Viziközmű Beruházási Társulás
ALAPÍTÓ OKIRATA
- a módosításaival egységes szerkezetbe foglalva –
A 3. pontban megnevezett települési önkormányzatok képviselőtestületei a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.-18. §-ai alapján jogi
személyiséggel rendelkező társulás formájában költségvetési szervet alapítanak az alábbiak
szerint.
1. A költségvetési szerv neve:
Újfehértó - Bököny Viziközmű Beruházási Társulás
A költségvetési szerv rövidítetett neve:
Nincs.
2./ Székhelye:
4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
3./ Az alapítók neve, székhelye:
Újfehértó Város Önkormányzata 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
Bököny Község Önkormányzata, 4231 Bököny, Kossuth u. 3.
4./ Az alapítás időpontja:
2008. augusztus 05.
5./ A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező,
jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait
megbízási szerződés alapján foglalkoztatott munkaszervezete útján látja el.
6./ Szakágazat szerinti besorolás: 422100
TEÁOR:4221
7./ A költségvetési szerv alaptevékenysége:
TEÁOR ’08 szerint

4221
4291

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése

Az alapítók a társulást a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében szabályozott épített és természeti környezet védelme, csatornázás, valamint
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi VII. törvény 4. § (1) bekezdés a.) pontjában
szabályozott, a helyi víziközüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó – a
vízgazdálkodás országos koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal
összehangolt tervek kialakítása és végrehajtása, továbbá 4. § (2) bekezdés b.) pontjában
szabályozott szennyvízelvezetés közszolgáltatásra irányuló önkormányzati közfeladatok
megvalósítására hozzák létre. Ennek keretében a társulás útján közös beruházásként a
társulási megállapodás 3. pontjában leírt beruházási projektet valósítják meg. A beruházás
forrása az Európai Unió Környezet és Energia Operatív Program keretében
szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1.2.0. kódszámú pályázati konstrukcióban igényelt
támogatás és azt kiegészítő saját erő.
A társulás vállalkozási tevékenységet a fenti beruházási cél megvalósítása érdekében, az
ahhoz szükséges mértékben jogosult végezni. A saját erő biztosítása érdekében a társulás
jogosult bankhitelt felvenni, az alapító önkormányzatok kezességvállalása és a beruházás
aktiválása utáni törlesztés átvállalása mellett.
Szakfeladatszám: 422100
429100

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése

8./A fenntartó, irányító, felügyeleti szerv neve és címe:
Újfehértó - Bököny Viziközmű Beruházási Társulás Tanácsa
4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
9./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A költségvetési szerv vezetője a társulás elnöke, akit az alapító önkormányzatok
képviselőiből álló társulási tanács a tagjai közül választ, a jelenlevő képviselők
kétharmados szótöbbséggel hozott (2 társulási tag esetén egyhangú) szavazatával.
Akadályoztatása esetén jogkörét az ugyanilyen módon megválasztott elnökhelyettes
gyakorolja.

10./ Működési terület: Újfehértó Város Önkormányzata közigazgatási területe
Bököny Község Önkormányzata közigazgatási területe
11./ Típus szerinti besorolás:
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló CV. törvény szerint:
A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közüzem
12./ Képviseletre jogosult:

a társulás elnöke

13./ Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Megbízási jogviszony
Újfehértó, 2008. augusztus 05.
Tóth András
Polgármester
Újfehértó Város Önkormányzata

Piskolczi Géza
polgármester
Bököny Község Önkormányzata

Záradék:
Az alapító okiratot az alapító önkormányzatok képviselőtestületei az alábbiak szerint hagyták
jóvá:
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 185/2008. (VII. 29.) számú
határozatával
Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 114/2008. (VIII. 01.) KT. számú
határozatával
- Szabó Pál Bököny, Akácos utca 1. szám alatti lakos kérelme
Piskolczi Géza polgármester:
Felolvassa a kérelmet.
„Tisztelt Képviselő-testület! Szabó Pál Bököny, Akácos u. 1. szám alatti lakos azzal a kéréssel
fordulok a Tisztelt Testület felé, hogy erősember sporttevékenységemet a Bököny Sportegyesület
keretében támogatni szíveskedjenek. Indokaim: Az elmúlt évek során több erőversenyen részt
vettem, ahol felfigyelt rám Fekete László Magyarország legerősebb embere. Meghívott egy
erőfelmérő küzdelemre Budapestre, ahol 20-30 erős ember közül válogatta ki azt a 10 főt, akiket
2009. április 11.-én a Gödöllői Kastélyban megrendezett Első Magyarország legerősebb embere
versenyre meghívott versenyzőnek. Az a megtiszteltetés ért, hogy benne voltam a 10 fős
csapatban. A versenyre saját erőből utaztam el, és ott ötödik helyezést értem el. A TV2 2009.
április 25-én szombat délelőtt számolt be erről a versenyről. Fekete László meglátta bennem azt
az embert, aki a fiával egy csapatban nagyon jó párost alkotna. A verseny során elmondta a
riporternek, hogy erős ember vagyok, csak edzenem kell még, hogy a betongömb tartásár, fogását
javítsam. Ez része a versenynek nehézséget okozott és erre kell készülnöm, hogy fejlesszem
magam. 2009. április 26-án vasárnap Hajdúhadházon vettem részt a „Legény a talpán” birkózó
versenyen. Ahol kategóriámban első helyezést értem el. Ha emlékeznek a megyei

virtusversenyekre, ahol egy-egy versenyszámban különdíjat hoztam el, mert én voltam a legjobb,
akkor úgy gondolom, hogy arra is emlékeznek, hogy ezzel Bököny hírnevének jó irányú
fejlődését, terjesztését segítettem elő. Ha nem emlékeznek, akkor kérdezzék meg Bobikné Sándor
Erzsébetet, aki hitt bennünk, hitt a csapattagokban és mi teljes energiánkkal hajtottunk
Bökönyért. Vagy a két évvel ezelőtti Falunapra, amikor Magyar Zsolt erősember volt
Bökönyben, és éppen a betongömb felemelésével győztem le őt. A falunap után meghívott
versenyezni Visegrádra a várba, ahol szintén ötödik helyezést értem el. Nem dicsekedtem ezzel a
versennyel, mert nem gondoltam, hogy folytatása lesz. Jelen helyzetben az ország által ismert
Fekete László megkeresett, akkor gondolkodtam el a dolgon, hogy mégis lépnem kell ez irányba,
hátha ezzel jó értelemben teszem ismertté Bököny nevét. Szeretnék büszke lenni arra, hogy
bökönyi vagyok, illetve büszke vagyok rá most is, ezért bátorkodom megkeresni a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy ez irányú versenyzésem támogassák. Amire szükségem lenne, leírom
és Önökre bízom, miben tudnak támogatni engem. Tudom, hogy szűkös az Önkormányzat anyagi
lehetősége, de úgy gondolom, hogy ezzel a sporttevékenységemmel méltóan tudom képviselni
településünket.
Elképzeléseim amire szükségem lenne: 1. Versenyzéshez szükséges felszerelés: melegítő, edző
cipők, póló, természetesen Bököny SE felirattal. 2. Felkészüléshez szükséges kellékek: 1 db
betongolyó ami 120 kg, és 2 db ólom táska kb. 120-130 kg/db. 3. Utazási hozzájárulás.
A felsorolás csak egy lehetőség, melyből Önök döntik el, hogy melyikben tudnak támogatni
engem, hogy Bököny színeit méltóan képviseljem. Bízom abban, hogy jó híre terjed el az
országban Bökönynek, hiszen többször rossz híreket pendített meg a média. Talán ez egy
lehetőség, ahol a jó miatt fognak a faluról beszélni. Megértő figyelmüket előre is köszönöm:
Tisztelettel Szabó Pál.”
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ha tényleg ilyen eredményeket ért el, akkor támogatni kellene valamilyen módon.
Kovács Tibor alpolgármester:
Adjunk neki egy melegítőt, egy cipőt és egy pólót.
Piskolczi Géza polgármester:
Ez kb. 50 e Ft értékű.
Papp Csaba képviselő:
Ennyivel mi is támogathassuk. Láttam, benne volt a tv-ben is.
Dr. Papp László képviselő:
Én még gondolkozok rajta hogy fogok szavazni. Vannak olyan sportolóink, akik már értek el
eredményt, és mégsem tudtunk nekik adni támogatást.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2009. (V.22) számú
határozata
A Képviselő-testület
Szabó Pál Bököny, Akácos u. 1. szám alatti lakos kérelmét
támogatja, és részére 50 e Ft értékben melegítőt, sportcipőt, és
pólót ajándékoz.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. június 30.
- Bököny, Váci M. utca 21. szám alatti család ügye
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a napirend tárgyalását.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2009. (V.22) számú
határozata
A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bököny,
Váci M. u. 21. szám alatti lakás
megvásárlásával kapcsolatosan tárgyalásokat
folytasson, maximum 800 e Ft-os vételár
mellett.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
- Bököny Nonprofit Kft. telepének rendbetétele
Piskolczi Géza polgármester:
A Kft. telep átköltözött a Kossuth u. 3. szám alól a Debreceni u. 6. szám alá. Lakatos Béla
kiköltözött, és rendbe kellene tenni az épületet. Nagy Sándor irodája lenne ott. Ablakot, ajtót
kellene venni, festésre lenne szükség, villanyszerelési munkára.
Dr. Papp László képviselő:
Azt a Kft. telepet legrövidebb időn belül rendbe kellene tenni. Nekem az a javaslatom, hogy

számoljuk ki mi mennyibe fog kerülni.
A Képviselő-testület döntést nem hozott, elnapolja a következő testületi ülésre.
- Nagycserkesz által kezdeményezett per elvi hozzájárulása
Piskolczi Géza polgármester:
Nyírségi Vízgazdálkodási Társulás ülésen vettem részt, amelyen kitartottunk Nagycserkesz
mellett, aki feljelentést kíván tenni a lakosságnak kiküldött hozzájárulások ellen. Adók módjára
nem hajtható be ez az összeg, mert áfát tartalmaz. A jegyzőkönyvet meg fogjuk támadni, mert 5en nemmel szavaztunk ezen pénzdíjak ellen, és a jegyzőkönyvben 5 tartózkodás van, ami nem
igaz. Nagycserkesz próbapert indít, és elvi hozzájárulásunkat kellene adni, hogy támogatjuk őket.
Gyalog Imre képviselő:
Csak az a baj, hogy törvény van erről, hogy mindenki köteles fizetni függetlenül attól, hogy van-e
csatornája.
Dr. Papp László képviselő:
Bementem a Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőségre, és azt mondták, hogy ezeket
a díjakat be kell hajtani adók módjára.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2009. (V.22) számú
határozata
A Képviselő-testület
elvi támogatását adja a Nagycserkesz által
kezdeményezett per indításához.
- Képviselők tiszteletdíjának felajánlásáról döntés
Papp Csaba képviselő:
Az elmúlt testületi ülésen beszéltünk róla, hogy egy havi tiszteletdíjunkat felajánljuk, és döntünk
róla, hogy mire használjuk fel. Pelles Brigittával beszélgettünk, és azt mondta, hogy jó lenne, ha
az óvodában az ágyakat kicserélnénk. 11 e Ft-ba kerül egy ágy, két csoport ágyát ki tudnánk
cserélni.
Pelles Brigitta képviselő:
Minden évben varrjuk ezeket az ágyakat. 3-4 ágyból teszünk össze egyet. Nagyon rossz
állapotban vannak. A bál bevételéből ezt szerettük volna megcsinálni, de nem jött volna ki belőle.
Ha egy képviselő azt mondja, hogy nem adjuk a tiszteletdíjunkat, akkor senki ne adja.

Dr. Papp László képviselő:
Nekem két javaslatom is lenne. Ebből a pénzből vegyük meg a Vékony család ingatlanát, vagy az
iskola mögötti területet.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Én nem adom a tiszteletdíjamat. Tavaly leellenőriztük a konyhát, ott voltak a hiányosságok, és
kaptam egy nagy letolást. Én az én munkadíjamat nem adom oda, mikor felelőtlen gazdálkodás
folyik. Úgyse fog törődni vele senki, hogy mit csinálunk belőle.
- Gulyás József jegyző tájékoztatása a romos épületekről
Gulyás József jegyző:
Elkezdtem a romos épületek összeírását, és képek készítését a Debreceni ucán. Folyamatosan
helyre lesznek téve ezek a romos épületek. Elsősorban azok az épületek, ahol nem laknak. Ahol
pedig még laknak a Kft-vel szeretnénk segíteni.
- Bobikné Sándor Erzsébet megbízási díjának megállapítása
Gulyás József jegyző:
A Bökönyi Hírmondóval kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az újság nyilvántartásba lett
véve. Bobiknénak megállapítottunk 15 e Ft költségátalányt, de nem lehet elszámolni
költségátalányt. Megbízási díjként kell megállapítani.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2009. (V.22) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 179/2008. (XI.27.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Bobikné Sándor Erzsébet részére a Bökönyi Hírmondó
szerkesztéséért bruttó 15 e Ft megbízási díjat állapít meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. június 30.
- Merőőri puskáról döntés
Gulyás József jegyző:
Megszüntettük a mezőőri állást, de teljes mértékben még nem döntöttünk benne. A

Vadásztársaság megvenné a puskát, amely a régi mezőőré volt. Most a rendőrség őrzi 100 Ft-ért
naponta.
Dr. Papp László képviselő:
Nem szabad eladni.
Gulyás József jegyző:
Most ha beállítunk majd egy új mezőőrt, akkor ha most eladjuk, akkor vennünk kell.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Úgy döntöttünk, hogy ki fogjuk vetni a mezőőri járulékot, és két mezőőr lesz.
Gyalog Imre képviselő:
Lesz rá garancia, hogy ha fizetni fogjuk a mezőőri járulékot, akkor védve lesz a földünk?
Dr. Papp László képviselő:
Nem fogok ígérni a járulékért semmit sem. Adókivetési jogunk van.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Régen közmunkások voltak a mezőőrök.
- Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
Gulyás József jegyző:
Van egy alkotmánybírósági határozat, amely szerint nem lehet elvenni a képviselők
tiszteletdíjának teljes összegét, csak a 25 %-át. Ezért szükséges a rendeletet módosítani. Taskó
Miklós képviselő úrnak visszafizetjük majd a pénzt.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2009.(VI.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 tiszteletdíjának 25 %-át meg kell vonni, ha a
települési képviselő a képviselő-testület ülésén a rendes testületi ülésen nem vesz részt.
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 a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 15/2008. (XII.01.) rendelet.
(3) A rendelet kihirdetéséről – a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon – a
jegyző gondoskodik.

Papp Csaba képviselő, Kovács Tibor alpolgármester elhagyta az üléstermet.
- Köztisztviselői napról döntés
Gulyás József jegyző:
Kérnék átcsoportosítást a köztisztviselői napra 100 e Ft-os összegben. A költségvetésbe be van
állítva 100 e Ft, és még ehhez kérnék 100 e Ft-ot. Mi is fizetünk 5 e Ft-ot fejenként. Mi mennénk

köztisztviselőnk, és 4 fő hozná a párját is.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nem mondta senki, hogy ne vigye valaki a párját, csak akkor a költséget fizessék ki.
Pelles Brigitta képviselő:
Az óvodai kollektíva eldönti, hogy megy kirándulni, akkor minket is támogatni fogtok?
Gulyás József jegyző:
Be kell terjeszteni a kérelmet.
Dr. Papp László képviselő:
Nektek ilyet nem is lenne szabad beterjeszteni, mert ti szavazási joggal vagytok itt.
Ács Lászlóné képviselő:
Nagyon szép lenne, ha ezen a napon mindenkit tudnánk támogatni.
Dr. Papp László képviselő:
Köztisztviselői napon nem fogok támogatni mindenkit, mert ez köztisztviselői nap.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2009. (V.22) számú
határozata

A Képviselő-testület
Gulyás József jegyző köztisztviselői napra 100 e Ft-os
átcsoportosítási kérelmét elutasítja.
- Rézműves Csabáné lakástámogatási kérelmének megtárgyalása
Gulyás József jegyző:
Rézműves Csabáné lakástámogatási kérelmet adott be, amelyet a Pénzügyi Bizottság meg is
szavazott. De életvitelszerűen nem itt él, hanem Pocsajon tartózkodik.
Dr. Papp László képviselő:
Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, és kéri a Képviselő-testületet, hogy
vonja vissza a határozatot.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2009. (V.22) számú
határozata

A Képviselő-testület
Rézműves Csabáné Bököny, Ady E. u. 90. szám alatti lakos
lakástámogatási kérelmét felülvizsgálta, és mivel nem életvitel
szerűen él, lakik a településen elutasítja.
A Pénzügyi Bizottság 7/2009. (IV.21.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
- Regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati
tulajdonba adása
Piskolczi Géza polgármester:
A Képviselő-testület már tárgyalt ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan. Szükség lenne egy
testületi határozatra, amelyben javasoljuk a Magyar Köztársaság Kormányának a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítását a regionális vízmű szolgáltatói
részvények és a regionális vízi közművek térítésmentes önkormányzati vagyonátadása érdekében.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2009. (V.22) számú
határozata

A Képviselő-testület
felterjesztési jogával élve javasolja a Magyar Köztársaság
Kormányának a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény módosítását a regionális vízmű-szolgáltatói részvények
és a regionális vízi közművek térítésmentes önkormányzati
vagyonátadása érdekében.

11) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Polgármester úr írtad a beszámolódban, hogy tárgyaltatok a szakolyi szemétlerakó sorsával
kapcsolatosan. Az újságban azt olvastam, hogy nyitva marad a lerakó. A szemétszállítási díjak
ennek ellenére is maradnak?
Piskolczi Géza polgármester:
Igen nyitva marad még 6 hónapig a lerakó. Demendi úr adott be petíciót a Minisztériumba. A
szemétszállítási díjakkal kapcsolatosan majd újratárgyalunk a Nyír-Flop Kft-vel. Véleményem
szerint 10-12 %-os emelést támogatnunk kellene, mert abban az esetben, ha bezár a szakolyi, és a
nyíregyházi lerakóba kell szállítanunk a szemetet, akkor úgy meg fognak emelkedni a díjak, hogy
a lakosság nem fogja bírni.
Gulyás József jegyző:
Vissza kell vonni a rendeletet, és módosítani.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2009. (VI.01.) számú
rendelete
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról
A Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján megalkotott
6/2004.(II.24.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet mellékletében meghatározott szolgáltatási díj az alábbiak alapján módosul:
1. számú melléklet:
Az egységnyi közszolgáltatási díjtételek a választható gyűjtőedények szerint 2008. július 01-től
2009. december 31-ig terjedő időszakra:
A természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
közszolgáltatási díjtétele magában foglalja a begyűjtés, a szállítás, az elhelyezés és

ártalmatlanítás díját, valamint az évi 2 (két) alkalommal elvégzett lomtalanítás költségeit ÁFA
nélkül:
2009.
60 l gy.e.

108.- Ft/ ürítés

80 l gy.e.

120.- Ft/ürítés

120 l gy.e.

166.- Ft/ürítés

Konténer

6880.- Ft/ürítés
SZÁLLÍTÁS NAPJA ÉS ÚTVONALA, KEZDÉSI IDŐPONTJA

A szilárdhulladék begyűjtése és szállítása minden héten hétfői munkanapokon történik. A
begyűjtés és szállítás reggel 6 órakor kezdődik és késő délutánig tart. Amennyiben a hétfői nap
nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon történik a hulladék begyűjtése és elszállítása.
2.§
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
hatályát veszti az 10/2009. (IV.01.) rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott módon
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2009. (V.22) számú
határozata

A Képviselő-testület
a polgármester tájékoztatóját a
határidejű határozatokról elfogadta.

lejárt

Bejelentések:
Gyalog Imre képviselő:
Most mikor a támogatás igényléseket csináltuk a légi felvétel alapján az Önkormányzat erdejének
közepe üres. Ennek utána kellene nézni.

Piskolczi Géza polgármester:
Utána fogok nézni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Elbontották a piac területén lévő épületet, és nagyon jó faanyag volt rajta. Hová kerül az
felhasználásra?
Piskolczi Géza polgármester:
Van egy olyan tervünk, hogy az Idősek Otthona kemencéjének tetőszerkezetét megcsináljuk
belőle.
Dr. Papp László képviselő:
A pálya ingatlannyilvántartás szerint nincs rendberakva, az Ifi tanya, garázs nincs felrajzolva. A
Polgármesteri Hivatal L alakban van feltüntetve, konyha, ebédlő nincs felrajzolva. Kihívtam egy
földmérőt, hogy rendbe legyen.
Berki Györgyné képviselő:
Sokan megkérdezik, hogy tulajdonváltás esetén, mikor a régi tulajdonos nem hagyja ott a kukát,
akkor mit kell csinálni? Ki a kuka tulajdonosa?
Piskolczi Géza polgármester:
Átadtuk a tulajdonjogot a lakosságnak.
Dr. Papp László képviselő:
Több aggály is felmerül a támfal építésével kapcsolatosan. A Képviselő-testület átruházta a
döntés jogát a Pénzügyi Bizottságra. Mi döntöttünk az anyagvásárláson, de nem döntöttünk arról,
hogy a Kft. fogja kivitelezni. Majd a Kft. leszámlázza a díját.
Piskolczi Géza polgármester:
A közcélú dolgozók csinálják a támfalat, így a Kft. nem fog semmit sem leszámlázni. Oda egy
vállalkozó nem tudott volna bemenni, nincs hely még az anyagot sem bekeverni. Nagyon
időigényes munka.
Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.
Kmft.
Piskolczi Géza sk.
polgármester

Gulyás József sk.
jegyző

Ács Lászlóné sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Papp Csaba sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

