Bököny Község Képviselő-testülete
2009. június 12-én tartott rendkívüli üléséről
132-26/2009.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (110-111/2009., 19/2009. R)

TÁRGYSOROZAT

1) 600 adagos főzőkonyha bővítése, átalakítása

Kovács Tibor sk.
Alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 12. napján 13.00 órakor
megkezdett üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Kovács Tibor
Ács Lászlóné
Berki Györgyné
Gyalog Imre
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Papp Csaba
Pelles Brigitta
Szűcsné Fekete Irén

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József

jegyző

Kovács Tibor alpolgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat. Polgármester
távolléte miatt én vezetem le a képviselő-testületi ülést. A mai napra kitűzött és összehívott
Képviselő-testületi ülést megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv hitelesítőknek
Pelles Brigitta és Gyalog Imre képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.

Alpolgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) 600 adagos főzőkonyha bővítése, átalakítása

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2009. (VI. 12.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) 600 adagos főzőkonyha bővítése, átalakítása
Napirendi pont tárgyalása:
1) 600 adagos főzőkonyha bővítése, átalakítása
Gulyás József jegyző:
Körülbelül 2 hónapja döntött a Képviselő-testület a konyha tervezéséről. Nagyon szigorú
törvényi előírások vannak, amelyeket be kell tartani. 103 millió Ft-os beruházás. Június 19-ig
lehet benyújtani a pályázatot.
Dr. Horváth József képviselő:
A hátsó részére egy fedett teraszt kellene építeni, így esküvők alkalmával több férőhelyet lehetne
biztosítani.
Gulyás József jegyző:
A tervezővel megbeszélem a lehetőségeket. A költségvetési rendeletet is módosítani kell a
pályázat miatt
.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2009.(VI.12.) számú
rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 13.) 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 3/2009.(II.13.) 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 az önkormányzat 2009. évi költségvetését
541.940 E Ft bevétellel
595.178 E Ft kiadással
53.238 E Ft forráshiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti
megoszlását az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület.
Működési bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Működési bevételek
- Működési célra átvett pe, tám. értékű bev.
- Önkorm. sajátos működési bevétele
- Költségvetési támogatások
- Intézményfinanszírozás
- Előző évi pénzmaradvány
- Forráshiány (folyószámla hitel)

771.047 eFt.

Fejhalmozási bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Önk. sajátos felhalm. bev. (komm.adó)
- Felhalm. c. támogatások
- Felhalm. c. pe átvétel, tám. ért. bev.
- Felhalmozási pénzmaradvány

35.411 eFt.

Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Személyi juttatások
- Munkaadót terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Társadalom- és szociálpol. juttatások
- Műk. célú pénzeszközátad, tám. ért. kiad
- Intézményfinanszírozás
- Tartalékok

771.047 eFt.

13.517 eFt.
19.297 eFt.
133.280 eFt.
337.231 eFt.
211.280 eFt.
3.204 eFt.
53.238 eFt.

5.110 eFt.
22.136 eFt.
955 eFt.
7.210 eFt.

222.608 eFt.
72.501 eFt.
136.355 eFt.
116.889 eFt.
10.564 eFt.
211.280 eFt.
850 eFt.

Fejhalmozási kiadások előirányzata összesen:
35.411 eFt.
Ebből:
- Felújítások
4.000 eFt.
- Beruházások
28.111 eFt.
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás, tám. ért. kiad
1.500 eFt.
- Felhalmozási célú hitel törlesztés
1.800 eFt.

2.§
(1) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott dologi kiadások előirányzatát 3.204
eFt-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 3.204 eFt önkormányzati működési pénzmaradványt
állapít meg.
(2) A polgármesteri hivatal fejlesztési feladatainak előirányzatát 7.210 eFt-tal felemeli, melynek
fedezete az előző évi felhalmozási maradvány, mely összeg a felhalmozási bevételek között
szintén feltüntetésre kerül.
(3) A polgármesteri Hivatal költségvetésében a fejlesztési feladatok között Konyha bővítése,
belső átalakítása feladat önrészeként 16.202 eFt-ot állapít meg a szennyvízberuházás
megvalósíthatósági tanulmányára jóváhagyott összeg 8.992 eFt-tal való csökkentése mellett.
3.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2009. (VI. 12) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésén úgy határozott, hogy a Regionális Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett
Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) támogatására
pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: 600 adagos főzőkonyha bővítése és átalakítása
A fejlesztés megvalósulási helye: 4231 Bököny, Óvodaköz 4. szám, 2 hrsz
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
2009. év
Saját forrás (15%)
16.202.308
CÉDE támogatás
91.813.077
Beruházás összköltségvetése
108.015.385
Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 3/2009. (II.13.) számú 2009. évi
költségvetési rendelet módosításáról szóló 19/2009.(VI.12.) számú rendelet 5. számú
melléklete II. Fejlesztési bevételek között kimutatott - társ.-gazd. infrastrukturális
szempontból elmaradott települési önkormányzatok feladatai – állami támogatás és a
fejlesztési célú pénzmaradvány biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, az ehhez szükséges
szerződések aláírására.

Több napirendi pont nem volt, az alpolgármester az ülést bezárta.

Kmft.

Kovács Tibor sk.
alpolgármester

Gulyás József sk.
jegyző

Pelles Brigitta sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Gyalog Imre sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

