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Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dr. Komoróczy Péter és Berki Györgyné képviselőket.
A javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére:
1) Az oktatási-nevelési intézmény vezetőjének gazdálkodási megszorításokról szóló
intézkedési terve a 2008/2009. évi tanévre
2) Mezőőri álláshely megszüntetésének megtárgyalása
3) Iskolatej program támogatása
4) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása
5) Szennyvíztisztító telephely megvásárlása

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2008. (VIII.12.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1)
Az oktatási-nevelési intézmény vezetőjének gazdálkodási
megszorításokról szóló intézkedési terve a 2008/2009. évi
tanévre
2) Mezőőri álláshely megszüntetésének megtárgyalása
3) Iskolatej program támogatása
4) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása
5) Szennyvíztisztító telephely megvásárlása
Napirend tárgyalása:
1) Az oktatási-nevelési intézmény vezetőjének gazdálkodási megszorításokról szóló
intézkedési terve a 2008/2009. évi tanévre
Piskolczi Géza polgármester:
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen már tárgyalták. Hiányolták, hogy az elmúlt ülésen
Igazgató úr nem volt jelen. Kéri a testület tagjait, hogy most tegyék fel kérdéseiket az
Igazgató úrnak.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Tett-e Igazgató úr valamilyen intézkedést, hogy a jövőben ne forduljon elő olyan esemény,
amely 3 millió Ft veszteséget okoz a költségvetésben. Intézkedik-e, hogy rendbe legyen az
adminisztráció. A kiesést hogyan fogja a költségvetéséből kigazdálkodni? Lehet olyan döntést
hoz a testület hogy azt a pénzt nem adja meg, hanem az ÁMK-nak kell kigazdálkodni.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Ebben az évben és a múlt évben kapott normatívát vizsgálta a Számvevőszék. Az ÁMK és az
Idősek Otthona összesen 2.300 e Ft normatívát vett fel jogosulatlanul. Ebből 600 e Ft az
Iskola, 1.500 e Ft az Óvoda, 200 e Ft az Idősek Otthona. Az iskolánál a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulókra igényelt normatíva volt a sok, az óvoda nem jó helyről kért
szakvéleményt. Náluk az iskolában a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal van gond.
Már most tankönyv osztásnál fognak egy nyilatkozatot kitöltetni a szülőkkel, melyből
végleges lista lesz, hogy kik halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. A nyilvántartás hibázik.
Több gyerekre igényeltek normatívát, mint amennyien vannak. Az óvoda esetében pedig
Nyíregyházáról kell kérni a szakvéleményeket, nem kapnak normatívát, ha Balkányból kérik
ki.

Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nem néztek utána, hogy Balkánynak jó e a szakvéleménye. Érdeklődni kell. Ha
rosszindulatúak akarnának lenni akkor mondhatnák azt is, hogy szankciókat is lehetne
alkalmazni ilyen hiányosságok esetén.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Mondta Pelles Brigittának, hogy jobban oda kell figyelni.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Ezt a pénzt megkapták, csak vissza kell adni.
Dr. Papp László képviselő:
Az a probléma, hogy ha nincs az ellenőrzés, akkor ott maradt volna 2 millió Ft normatíva.
Urbin Péterné ÁMK gazdasági vezető:
Az ÁMK nem kapott normatívát, az önkormányzat kapta az összes normatívát. Az
önkormányzat feladata működtetni az intézményt, intézményfinanszírozást kapnak. Nem
biztos, hogy az ÁMK-nál ment el a 2 millió Ft.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Inkább többet igényeljenek, mint kevesebbet.
Urbin Péterné ÁMK gazdasági vezető:
Maga az ellenőr nem tudta megmondani, hogy milyen nyilatkozatot kell kérni a szülőktől,
hogy jó legyen. Mondták, hogy még ők is most fogják megtudni.
Dr. Horváth József képviselő úr megérkezett az ülésre.
Dr. Papp László képviselő:
Volt olyan normatíva, amit nem hívtak le. Ha nincs az ellenőrzés, akkor ezt nem veszik észre.
Kovács Tibor alpolgármester:
Az előző ülésen ajánlották, hogy legyen egy kijelölt személy, aki felelős a statisztikáért.
Gulyás József jegyző:
Általában az igazgató helyettes szokott lenni.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Pelles Brigitta, igazgató helyettes úr és ő maga szolgáltatják az adatokat a normatívához.
Urbin Péterné ÁMK gazdasági vezető:
Igazgató úr úgy dolgozta ki a tantárgyfelosztást, hogy a jelenlegi létszám helyett 24
pedagógussal el tudja látni a feladatot. 31 fő van most. Ebből 6 gyesen lévő személy van. A
testületnek kell dönteni, hogy a gyesen lévőket kiértesítik, hogy a gyes lejárta után nem
számíthatnak a munkahelyükre, vagy megelégednek azzal, hogy most nem töltik fel a
helyüket helyettes létszámmal.
Dr. Papp László képviselő:
Azt beszélték elmúlt ülésen, hogy Igazgató úr hozza a tantárgyfelosztást.

Vastag György ÁMK Igazgató:
Még nem tudta véglegesíteni. Nem tudja pl. hogy Gerhardt Róbert vissza jön-e. Jelen állás
szerint 3 napközis tanárra van szükség, 8 tanítóra, 13 tanárra. A 13 tanárból egy ő maga, egy
az igazgató helyettes, egy pedig a fejlesztő pedagógus.
Kovács Tibor alpolgármester:
A gyereklétszám hogy alakul?
Vastag György ÁMK Igazgató:
Jelenleg stagnál.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az óvodában nem csinált Igazgató úr egy átvilágítást, szükség van minden emberre.
Urbin Péterné ÁMK gazdasági vezető:
Tavaly csinálta a szakértő az átvilágítást.
Pelles Brigitta képviselő:
Törvény írja elő, hogy egy csoporthoz kell 2 óvónő és egy dajka.
Dr. Papp László képviselő:
Meg lehet tudni, hogy személy szerint kiket érint a létszám leépítés?
Vastag György ÁMK Igazgató:
5 embernek a sorsa már eldőlt. Nagyné Lukács Erika elment gyesre, 4 szerződéses van,
akiknek lejárt a szerződése, Jurás Tímea, Sárosi Mária, Végsőné Márkus Henrietta, Bereczki
Edit. Hétfőn lesz az alakuló ülés, azt meg kell várnia. Nem tudja mi lesz Gerhardt Róberttel,
meg van olyan, aki másfele nézett munkát. A konyhán Győrösinéra gondoltak. Felmentéssel,
végkielégítéssel lehet elküldeni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nem olyan emberben kellene gondolkozni, akinek nincsenek kicsi gyerekei. A férjének sincs
munkahelye. A szociális körülményeit is figyelembe kell venni.
Piskolczi Géza polgármester:
Miért nem dolgozik a férje? Mert nem akar elmenni.
Dr. Papp László képviselő:
Ki van még az ÁMK-nál takarító?
Vastag György ÁMK Igazgató:
Járóné, Urbinné, Boros Péterné, Boros Györgyné, Pisákné a Művelődési Házban. Deme
Imréné véleményét is kikérte.
Dr. Papp László képviselő:
Úgy beszélték, hogy 3 takarító kell az iskolába.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Az kevés.

Piskolczi Géza polgármester:
Győrösinénak felajánlottak egy takarítói állást az Idősek Otthonában. Jelenleg közcélú,
közhasznú dolgozókkal látják el a feladatot. Még nem adott választ, hogy vállalja-e.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Surányi Istvánné elmondta, hogy ő, amelyik iskolában dolgozik ott 900 m2-t kell egy
takarítónak takarítani egy nap.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Ellátnak azok a takarítók olyan feladatokat, mint itt. Tízóraiztatás, levelet visznek ki. Reggel
6-tól 9-ig dolgoznak, meg délután 3-tól 6-ig. Felváltva egy fő egész napos egy héten egyszer,
reggel 6-tól este 6-ig.
Dr. Horváth József képviselő:
Arról volt szó, hogy a kft megalakulásakor a takarító személyzet átkerül oda.
Urbin Péterné ÁMK gazdasági vezető:
Surányi Istvánné mindig mondta, hogy sok a konyhai létszám, de azt soha nem tudta
megmondani, hogy mennyi lenne az optimális. Az iskolába számoltak 3 takarítót, a többi
helyre pedig 2 főt. Ez nem azt jelenti, hogy az iskolában mindig hárman lesznek. Ha mind az
5 főre szükség lesz, akkor ott lesznek. Majd ha a kft megalakul, akkor megbeszélik.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Döntöttek arról, hogy egy fő biztonsági őrt alkalmaznak. Miért 127 e Ft a munkabére?
Urbin Péterné ÁMK gazdasági vezető:
90 e Ft plusz a járulékai.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Pallai Tamás lesz a biztonsági őr. Ő lesz a portás helyén.
Dr. Papp László képviselő:
Valami helyet ki kellet volna alakítani neki.
Gulyás József jegyző:
Az aula első része jó lenne.
Gyalog Imre képviselő:
A múltkori beszámolóban benne van, hogy elmennek a konyhások egy hónap fizetés nélküli
szabadságra.
Dr. Horváth József képviselő:
Az a szabadság miatt volt.
Vastag György ÁMK Igazgató:
2 felvetése van. A túlórák csökkentése, hogy a plusz szabadságokat kiadnák nyáron. Év
közben kötelezné őket helyettesítésre. Kb. 1,5 millió Ft-ot megtakarítanának. 46 nap kötelező
szabadságuk van. A másik felvetése az, hogy 5 munkaközösség vezető van, és lehetne
csökkenteni a számukat.

Dr. Papp László képviselő:
Elég kettő. De erről nekik nem kell dönteni.
Urbin Péterné ÁMK gazdasági vezető:
Az élelmezés vezető kéréssel fordult hozzájuk, egy kis beruházásra lenne igénye. 80 e Ft-os
salgo polc az élelmiszer raktárba az ÁNTSZ előírta, az ételmintáknak kellene egy
hűtőszekrény kb. 60 e Ft-ért, edénypótlás 30 e Ft-ért.
Dr. Papp László képviselő:
Nem hozzájuk intézték a kérést, hanem az ÁMK elé.
Piskolczi Géza polgármester:
Úgy gondolja, hogy a dologi kiadásokba belefér ez a tétel. Mivel a konyha és az iskola festése
kevesebbe került, mint amennyi be volt tervezve. Az egyéb bevételekből is lehet
finanszírozni.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Szeretné elmondani, hogy a Teleház átköltöztetésének lesz egy egyszeri költsége. 90 e Ft +
Áfa az internet átszerelési költség.
Gulyás József jegyző:
Az épületről dönteni kell.
Piskolczi Géza polgármester:
Az Önkormányzat visszaveszi az épületet az ÁMK-tól.
Pelles Brigitta képviselő:
Délután már beszéltek róla Polgármester úrral és Igazgató úrral, hogy beállna dolgozni a
csoportba, és egy álláshelyet meg kell szüntetnie. Olyan személyre gondolt, akinek nincs
főiskolai végzettsége, Bucsku Tiborné lenne az. 6 órát dolgozik egy óvónő egy nap, ő 5 órát
dolgozik. Be tud állni délután dolgozni. Ezt azért mondta el, mert ha kijön egy munkaügyi
ellenőr, akkor gond lehet belőle.
Berki Györgyné képviselő:
Az egész napját úgysem tudja a csoportban tölteni, akkor nem szüntethetik meg az álláshelyet.
Dr. Horváth József képviselő:
Mi van akkor, ha beossza Pelles Brigitta magát minden nap 2-től 5-ig, és minden nap
ugyanakkor el kell mennie hivatalból, mint vezető. Akkor ki lesz helyette.
Piskolczi Géza polgármester:
Napolják el ennek a megbeszélését a következő ülésre.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2008. (VIII.12.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy a Barota Mihály ÁMK jelenleg működő 5 fő
munkaközösség vezető létszámát 2 fő létszámra csökkenti a
2008-2009. évi tanévben.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Vastag György igazgató
Vastag György ÁMK Igazgató úr és Urbin Péterné ÁMK gazdasági vezető elhagyta az
üléstermet.
2) Mezőőri álláshely megszüntetésének megtárgyalása
Fekete Beáta gazdasági előadó:
1.050 e Ft végkielégítést kellene fizetni a két mezőőrnek. 740 e Ft támogatást tudnak rá
igényelni, a többi saját erő. Lehet 1 mezőőrre is támogatást igényelni, ennek összege 600 e Ft.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Véleménye szerint nem kellene a mezőőri szolgálatot megszüntetni. Akivel nincsenek
megelégedve, azt az embert fel kell menteni, és helyette mást felvenni. Erősíteni kellene őket
közmunkával. A mezőőri naplót még egyszer sem látták. Milyen események vannak beírva.
Piskolczi Géza polgármester:
A mezőőri naplóba az van beírva, hogy esemény nem történt.
Dr. Papp László képviselő:
Javaslata, hogy egy fő maradjon, akit ráállítanának az önkormányzat erdejére. Újra kell majd
gondolni az egész rendszert a nagy földtulajdonosokkal leülve. Gyanús, hogy 8 év alatt
semmi.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az a baj, hogy nem tudják irányítani a mezőőröket. A jövő évtől el kell gondolkozni, hogy
működjön tovább a szolgálat.
Gyalog Imre képviselő:
Azt mondják a mezőőrnek, hogy te akarsz megfogni mikor te is lopod a fát. Azért van az
beírva a naplóba, hogy esemény nem történt.
Gulyás József jegyző:
Csonka Tamás nem vállalja a mezőőrséget.
Piskolczi Géza polgármester:

A kerülőket is meg kellene hallgatni, hogy ők mit mondanak.
Taskó Miklós képviselő:
Nagyon sok szemét van a határban. Nem igaz, hogy senkit nem tudnak elfogni. Nincs
összhang a mezőőrök között. Az eredmény lenne a lényeg.
Gyalog Imre képviselő:
A kettő közül az egyiket mindig látni, a másikat nem.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Akkor tudják kit kell elküldeni.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
570 e Ft a végkielégítése Poór Zoltánnak.
Dr. Horváth József képviselő:
Ha a végkielégítést nem igénylik meg, akkor jövőre is lehet 2 főre támogatást igényelni?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Igen lehet.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
118/2008. (VIII.12.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 95/2008. (VI.26.) számú határozatát visszavonja.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2008. (VIII.12.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a
kisegítő
mezőgazdasági
szolgáltatás
szakfeladaton
költségmegtakarítási okokból egy fő teljes munkaidős,
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében

betöltött mezőőri álláshelyet 2008. szeptember 01-i időponttal
megszüntet.
A képviselő-testület fenntartói körén belül – költségvetési
szerveinél és polgármesteri hivatalánál – a meglévő üres
álláshelyen, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében a fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak
munkaviszonyban
töltött
ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs
lehetőség.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: jegyző
3) Iskolatej programról döntés
Gulyás József jegyző:
Az iskolatejről dönteni kell, az áfát kell az önkormányzatnak kifizetni.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2008. (VIII.12.) számú
határozata
A Képviselő-testület
2008. szeptember 1-től 2008. december 31-ig terjedő időszakban
támogatja az iskolatej programba való kapcsolódást az 1-4.
osztályosok részére heti 5 alkalommal.
Fekete Beáta gazdasági előadó elhagyta az üléstermet.
4) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
Dr. Papp László képviselő úr írt egy megállapodást.
Dr. Papp László képviselő:
Nem ő írja, hanem az önkormányzat jogi képviselője. Ezt a levelet be sem kellett volna hozni.
Az önkormányzat neki adott meghatalmazást. Felhívta a püspököt, a helyettessel beszélt
megállapodtak abban, hogy nem levelezgetnek, mert azzal csak az idő megy. Már szóban
megállapodtak egymással. Arra kérték, hogy a megállapodást postázzák. Melynek a tartalma
az lesz, hogy a ravatalozó épületét és a hozzá tartozó telekrészt az önkormányzat tulajdonába
adja. Kb. 4000 m2 az a terület, de kevesebb. Mérnökkel mérték fel a területet.

Piskolczi Géza polgármester:
Vasárnap délután egyház képviselő-testületi ülés volt, ezen részt vett, de nem szavazott, mert
előre jelezte, hogy nem fog szavazni. Ott esperes úr feltett egy kérdést, amire senki nem
válaszolt, se igennel se nemmel. Esperes úr megállapította, hogy a ravatalozót nem adják.
Dr. Papp László képviselő:
Beszélt a püspök úrral. Azt mondta, hogy igyekezne esperes úrral egyeztetve ezt a
megállapodást megkötni, de ha meg akarja akadályozni esperes úr, akkor ő fog személyesen
megegyezni. Esperes úr kihagyásával. Ő mindenféleképpen meg akar állapodni augusztus 31ig. Az is megállapodás lenne, ha a temetőt is üzemeltetésre átadnák. Már egyszer kapott egy
meghatalmazást, kérné a megerősítését a Képviselő-testülettől. Ragaszkodik az 1992-es
megállapodáshoz. A héten kész lesz a megállapodás. Döntsenek arról, hogy ha a püspök úr
felajánlja a temetőt üzemeltetésre, akkor elfogadja-e az önkormányzat.
Piskolczi Géza polgármester:
Rögtön elfogadja, hogy ennek a háborúnak vége legyen.
Dr. Papp László képviselő:
Akkor egyszerre rendeznék a ravatalozó tulajdonjogát és a temető üzemeltetését. Az
üzemeltetést úgy vállalnák, hogy minden fajta bevételt és kiadást az önkormányzat vállal.
Piskolczi Géza polgármester:
Szüksége lenne a megállapodásra, hogy a saját véleményével kiegészítve küldenék a püspök
úrnak.
Dr. Papp László képviselő:
Itt a Képviselő-testület álláspontja kell, nem a polgármester úré.
Dr. Horváth József képviselő:
Akkor nem lehet kitiltani senkit sem a temetőből. Rögzíteni kell, hogy az egyháznak nincs
beleszólása, kit temetnek a temetőbe.
Dr. Komoróczy Péter képviselő úr elhagyta az üléstermet.
Dr. Papp László képviselő:
Úgy adjanak neki felhatalmazást, hogy az 1992-es szerződés szerint készítsék el a
megállapodást.
Piskolczi Géza polgármester:
De az 1992-es szerződés szerint 1.7 hektárról van szó. Ő mindenképp fog válaszolni a püspök
úrnak.
Dr. Papp László képviselő:
Azt ne csinálják, hogy írnak egy megállapodást, polgármester úr meg ír egy különvéleményt.
A kollégája rögtön küldi a megállapodást, ha elkészül a püspök úrnak.
Piskolczi Géza polgármester:
Szeretné látni a megállapodást, mielőtt elküldik.
Dr. Papp László képviselő:

A megállapodás tervezetet elküldik faxon aláírás előtt. Mikor elkezdték a napirendi pontot
polgármester úr azt mondta, hogy ott volt az egyházi képviselő-testületi ülésen. Tegyék
helyre, hogy polgármester úr egyházi képviselő-testületi tag vagy sem. Ha igen, akkor egyházi
ügyekben összeférhetetlenség áll fenn. Már egyszer megkérdezték és azt válaszolta
polgármester úr, hogy nem.
Piskolczi Géza polgármester:
Egyházi képviselő. Azért mondta azt, hogy nem a tag az elmúlt ülésen, mert esperes úr már
háromszor nem hívta az ülésekre.
Dr. Papp László képviselő:
Megkérdezte a világi elnököt, és azt mondta, hogy nála van a kinevezése. Be kell jelentenie az
érintettségét, nem dönthet ilyen ügyekben.
Piskolczi Géza polgármester:
Az egyik nem zárja ki a másikat. Nem jogi érintettségű az egyházi testület, mint az
önkormányzati.
Gyalog Imre képviselő:
Meg lett szólítva a ravatalozó ügyében. Azt mondta esperes úr, hogy azért nem adja vissza a
ravatalozót, mert 2004. májusában kapott az önkormányzat, a Görög Katolikus Egyház és az
irattár a Földhivataltól egy levelet, hogy a ravatalozót bejegyezték az egyház javára. 30 nap
állt a fellebbezésre, ez nem történt meg. Akkor mit kérnek vissza.
Dr. Papp László képviselő:
A tulajdonjog nem évül el.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2008. (VIII.12.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a
15/2008.(II.14.)
számú
határozatnak
megerősítette
megfelelően Dr. Papp László ügyvéd Úr megbízatását a Görög
Katolikus Egyházközség és a Bököny Község Önkormányzat
közötti ravatalozó tulajdoni viszonyának rendezése, és a temető
üzemeltetésének ügyében, felhatalmazza arra, hogy az ügyben
teljes körűen eljárjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Papp László

6) Szennyvíztisztító telephely megvásárlása
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2008. (VIII.12.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 115/2008.(VIII.01.) számú határozatát az alábbiak alapján
módosítja:
az „Újfehértó-Bököny Viziközmű Fejlesztési projekt”
megvalósításához szükséges saját forrás 5.917.446 ft tervezési
összeget a 2008. évi költségvetésből fedezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Piskolczi Géza polgármester:
Elmondja, hogy a szennyvíz program megvalósításához szükség van egy külterületű
ingatlanra. A 0154/103 hrsz-ú ingatlan, mely Urbin Mihály Budapest, Fazekas sor 31. szám
alatti lakos tulajdona megfelelő a szennyvíz telep létrehozásához.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2008. (VIII.12.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött, arról hogy Urbin Mihály (született: Bököny,
1960.szeptember 01., anyja neve: Galambos Mária) 1152
Budapest, Fazekas sor 31. szám alatti lakostól a Bököny
külterület 0154/103 hrsz.-ú alatt felvett 2,26 ha alapterületű
33.93 AK értékű ingatlant 1.100.000 forint értékben
megvásárolja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben járjon el.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: polgármester

Több napirendi pont nem volt, polgármester az ülést bezárta.
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