Bököny Község Képviselő-testülete
2009. augusztus 28-án tartott rendes üléséről
132-34/2009.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (145-169/2009.)
TÁRGYSOROZAT

1) Mezőőri tevékenységről, végzéséről szóló rendelet megalkotása
2) Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
3) Tájékoztató az ÁMK intézményeinek 2009/2010-es nevelési tanév kezdéséről, személyi
és tárgyi feltételek alakulásáról
4) Tájékoztató az Éves terv alapján elkészült aktuális Belső Ellenőrzési vizsgálatról
5) A védőnői állás betöltésére beérkezett pályázatok megtárgyalása
6) Polgármester költségátalányának megállapítása
7) Iskolatej program megtárgyalása
8) Dankó P. út járhatóbbá tételének megtárgyalása
9) A Sport Egyesület támogatásának megtárgyalása
10) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
11) Egyebek
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Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat és a
megjelenteket. A mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv
hitelesítőknek Dr. Komoróczy Péter és Pelles Brigitta képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
A Bizottságok javaslatára az alábbi napirendi pontokat kérem elnapolni: A költségvetésről
szóló 2/2009. (II.13.) számú rendelet módosítása, Szociális kártya bevezetéséről szóló
rendelet megtárgyalása, Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bökönyi Intézményegysége 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. Illetve a
polgármester tájékoztatóját utolsó napirendi pontként tárgyaljuk.
A javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Mezőőri tevékenységről, végzéséről szóló rendelet megalkotása
2) Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
3) Tájékoztató az ÁMK intézményeinek 2009/2010-es nevelési tanév kezdéséről, személyi és
tárgyi feltételek alakulásáról
4) Tájékoztató az Éves terv alapján elkészült aktuális Belső Ellenőrzési vizsgálatról

5) A védőnői állás betöltésére beérkezett pályázatok megtárgyalása
6) Polgármester költségátalányának megállapítása
7) Iskolatej program megtárgyalása
8) Dankó P. út járhatóbbá tételének megtárgyalása
9) A Sport Egyesület támogatásának megtárgyalása
10) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
11) Egyebek
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2009. (VIII. 28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Mezőőri
megalkotása

tevékenységről,

végzéséről

szóló

rendelet

2) Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről
3) Tájékoztató az ÁMK intézményeinek 2009/2010-es
nevelési tanév kezdéséről, személyi és tárgyi feltételek
alakulásáról
4) Tájékoztató az Éves terv alapján elkészült aktuális Belső
Ellenőrzési vizsgálatról
5) A védőnői állás betöltésére beérkezett pályázatok
megtárgyalása
6) Polgármester költségátalányának megállapítása
7) Iskolatej program megtárgyalása
8) Dankó P. út járhatóbbá tételének megtárgyalása

9) A Sport Egyesület támogatásának megtárgyalása
10) Polgármester
határozatokról

tájékoztatója

a

lejárt

határidejű

11) Egyebek
Napirendi pontok tárgyalása:
1) Mezőőri tevékenységről, végzéséről szóló rendelet megalkotása
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Azzal a
módosítással kívánjuk elfogadásra javasolni, hogy 2010. január 01. napjától lépjen hatályba a
rendelet. Beszélgetni kellene a faluban az emberekkel, hogy ki lenne alkalmas a mezőőri
feladat ellátására. Kérdés az, hogy a 600 Ft/hektár összeget be fogják-e fizetni a gazdák. Ezért
az összegért valamit elvárnak majd az emberek. Konfliktus lesz belőle. Véleményem szerint
nem fogják befizetni ezt az összeget a földtulajdonosok.
Pelles Brigitta képviselő:
Az lenne a kérdésem, hogy kell-e ez nekünk? Mindenki megvédi a saját földjét.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ezt a rendeletet azért kellene most elfogadnunk, mivel az adótörvényeket, amelyek a jövő
évre fognak vonatkozni, december 31-ig el kell fogadni. Véleményem szerint mindenképpen
kellene még egy mezőőr. Gondoskodnunk kell róla, hogy az emberek mezőgazdasági terméke
meg legyen őrizve. De oda kell figyelni, hogy kit fogunk alkalmazni.
Gulyás József jegyző:
Nem kell elfogadni ebben az évben, hiszen ez nem egy adó nem lesz hanem egy hozzájárulás.
Ez a 600 Ft/hektár nem adó, hanem a mezőőri szolgáltatás hozzájárulása.
Gyalog Imre képviselő:
Az önkormányzat 16 hektár erdejét nem tudjátok megvédeni, nemhogy 3000 hektárt. Elmúlt
ülésen említettem egy területet, hogy a műholdképen nem látszik semmi, és ott is ellopták a
fákat. Mindenki járja a saját földjét, és megpróbálja megvédeni a sajátját. A lakosságot
terheled a 600 Ft-tal, mikor válság van, az árak lementek 10 évvel ezelőtti szintre, amit
megtermeltél és nem lopták el, nem kell senkinek sem. Hány embert jelentettek a mezőőrök,
hogy lopnak? Egyetlen bejelentés nem érkezik.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Inkább a Polgárőröknek adjunk jutalmat, ha elkapnak valakit lopás közben.
Taskó Miklós képviselő:
Véleményem szerint egy mezőőr kell, mert az erdő egy érték. Még így is lopják. Mindenki
tudja ki lopja a fákat, és nincs bejelentés. Ha kifizetjük a 600 Ft-ot hektáronként, akkor sem
lenne kevesebb a lopás. Nem tudom hogy van-e olyan törvény, amely arról rendelkezik, hogy

ha valaki nem rendelkezik földtulajdonnal, az ne járjon a határban. Valahogy kivitelezhető
ez? Ez nemcsak Bökönyben probléma, hanem az egész országban.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Régen a szőlőskertbe se lehetett bemennie annak, akinek nem volt szőlőtulajdona.
Piskolczi Géza polgármester:
Nincs olyan törvény, ami ezt szabályozná.
Döntsön a Képviselő-testület arról, hogy a jövőben továbbra is egy mezőőr maradjon, illetve
ne vezessük be a 600 Ft/hektár mezőőri hozzájárulást.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2009. (VIII. 28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az előterjesztett mezei őrszolgálatról szóló rendeletet nem
fogadta el.

2) Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I félévi teljesítéséről
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Megállapítható, hogy a bevételek
jobban alakulnak, mint a kiadások. A kiadások 50 % alatt vannak, a bevételek közel 50 %osak. Azzal a javaslattal él a Bizottság, hogy szabadítsuk fel az étkezési hozzájárulást a
hátralevő hónapokban. Illetve van két gyesen lévő pedagógus, akik vissza fognak jönni
dolgozni, de az ő bérük nem volt betervezve. Arról döntött a Képviselő-testület, hogy a
gyesen lévők munkaviszonyát nem fogjuk meghosszabbítani, de változott a törvény, és míg a
gyermek a 3. életévét nem tölti be, addig nem lehet elküldeni a dolgozót. Az lenne a
javaslatunk, hogy van bizonyos bérmaradványa az ÁMK-nak, és az étkezési hozzájárulás
eddig kifizetett és ezután kifizetett összeg közti különbséget is ennek a két dolgozónak a
bérére használja fel az ÁMK.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Ennek én nagyon örülnék. Sarkadi Enikő fog visszajönni, és ő napközis tanár lenne az 1.
osztályban. Viszont szükség lenne képviselő-testületi határozatra, hogy az első osztályban két
napközis csoportot csináljunk.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Van nekünk 50 millió Ft-unk, amelyet beruházási célra fel kellene használni, de még 30
millió Ft-ot használtunk fel ebből az összegből. 20 millió Ft-ból valami beruházást kellene
megvalósítani. Vagy december 31-én 20 millió Ft-nak kellene lenni a számlánkon. A
Művelődési Házat fel kellene újítani.

Dr. Horváth József képviselő:
Olyan felújítást kellene csinálni, amely nem esik közbeszerzés alá.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Csak ha elköltjük ezt a pénzt, és nyer valamelyik pályázatunk, akkor nem lesz önerőnk.
Vastag György ÁMK Igazgató:
1999-ben a tetőtér bővítést, nyílászáró cserét megcsinálták az Iskolában, de a hátsó rész
nyílászáróit nem cserélték ki. Azt meg lehetne csinálni ebből az összegből.
Papp Csaba képviselő:
Milyen pályázatok vannak most beadva, amelyekhez szükség van önerőre?
Gulyás József jegyző:
A konyha felújítás, és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2009 (VIII.28.) számú
határozata
a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
A Képviselő-testület
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi
teljesítésről szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-16.
számú mellékletek alapján elfogadta.
Felelős: Piskolczi Géza Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött a Művelődési Ház épületének felújításáról az
elvégzendő feladatokat két részre osztva kell elvégezni.
Megbízza a polgármestert az árajánlatok bekérésére. A

polgármester köteles a beruházás elkezdése előtt a
beérkezett árajánlatokat a képviselő-testülettel elfogadtatni.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2009 (VIII.28.) számú
határozata

A Képviselő-testület
a költségvetésben zárolt 6.000 Ft/fő/hó összegű étkezési
utalvány és hozzájárulás összegét a költségvetési év
hátralévő 3 hónapjára feloldja.
A határozatnak megfelelően az előirányzat változásokat a
költségvetési rendeletben átvezetni szükséges.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3) Tájékoztató az ÁMK intézményeinek 2009/2010-es nevelési tanév kezdéséről, személyi
és tárgyi feltételek alakulásáról
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót, és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé. Radócz Jánostól érkezett egy kérés. Ahhoz hogy egy
támogatást megkapjanak, nemzetközi versenyen kell, hogy induljanak. Két csapattal
egyeztetett a püspökladányival és a diósgyőrivel, és megosztanák a költségeket. Bököny az
utazás költségeit állná. Egy olaszországi és egy franciaországi út lenne, kb. 250 e Ft-ba
kerülne.
Dr. Horváth József képviselő:
Minek a terhére lesz elszámolva ez az összeg?
Piskolczi Géza polgármester:
Megvan rá a fedezet.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Igazgató úrtól szeretném megkérdezni, hogy igaz, hogy más településről fognak járni az
iskolába?

Vastag György ÁMK Igazgató:
8 új gyerek iratkozott be az iskolába, de ők most költöztek a településre. Szeretném
elmondani, hogy pályáztunk a nyáron osztálykirándulás támogatásra, és 600 e Ft-ot nyertünk.
Reméljük minél több gyereket el tudunk vinni kirándulni, hogy a szülőnek ne kerüljön
pénzébe.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Volt az iskolában egy 3-4 millió Ft-os fejlesztés, elfogadták ezt a felújítást?
Vastag György ÁMK Igazgató:
Volt egy kis vita a szakértőnkkel, de végül elfogadta. A tornatermet újítottuk fel ebből a
pénzből, de ő jobban szerette volna, ha eszközöket vásárolunk ebből a pénzből. A
tornateremre nagyon ráfért a felújítás.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az ÁMK intézményeinek 2009/2010-es nevelési tanév
kezdéséről, személyi és tárgyi feltételek alakulásáról szóló
tájékoztatóját elfogadta.
Hozzájárulását adja ahhoz, hogy Radócz János az Opel
gépjárművel a birkózó csapatot elvigye a Franciaországban
és Olaszországban megrendezésre kerülő Nemzetközi
Versenyekre, melyet az Önkormányzat az utazás
költségeinek erejéig támogat.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
engedélyezi az első osztályban a napközis csoport bontását,
így az alsó tagozatban a napközis csoportok száma 5-re
változott.

4) Tájékoztató az Éves terv alapján elkészült aktuális Belső Ellenőrzési vizsgálatról
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselőtestület felé.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az éves terv alapján készült aktuális Belső Ellenőrzési
vizsgálatról szóló tájékoztatót elfogadta.
5) A védőnői állás betöltésére beérkezett pályázatok megtárgyalása
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a napirendi pont tárgyalását.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a védőnői állás betöltésére beérkezett pályázatokat
megtárgyalta és döntött Tóth Nikoletta (született:
Nyíregyháza, 1985.12.24.; anyja neve: Szmolka Erzsébet)
Bököny, Ady E. u. 140. szám alatti lakos védőnői
kinevezéséről a közalkalmozottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény alapján határozatlan időre 2009.
szeptember 1. napi hatállyal.

A fenti jogszabálynak megfelelően 2009. szeptember 1.
napjától 2012. augusztus 31. napjáig gyakornoki időt
határoz meg, melynek végén gyakornoki vizsgát köteles
tenni.
A képviselő-testület döntött arról is, hogy 2009. szeptember
1. napjától 2009. november 30. napjáig próbaidőt határoz
meg.
Illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján történik
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. szeptember 01.

6) Polgármester költségátalányának megállapítása
Polgármester úr jelzi érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatosan.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a polgármester költségátalányának mértékét 2009.
szeptember 01. napjától illetményének 25%-ában, azaz havi
120.781 Ft-ban határozza meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 2009. szeptember 01.
7) Iskolatej program megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
100 %-ban támogatott az iskolatej, és nemcsak az alsós osztályosoknak, hanem a felsősöknek
is.

Gyalog Imre képviselő:
Mi megvesszük az iskolatejet, és utólag megigényeljük rá a támogatást?
Piskolczi Géza polgármester:
Igen, utófinanszírozású.
Gyalog Imre képviselő:
És akkor miért nem kapják a 8. osztályosok is?
Kovács Tibor alpolgármester:
A felsősök csak eldobálják.
A Képviselő-testület 11igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
2009. szeptember 1-től 2009. december 31-ig terjedő
időszakban támogatja az iskolatej programba való
csatlakozást az 1-6. évfolyam tanulói részére heti 5
alkalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. szeptember 01.
8) Dankó P. út járhatóbbá tételének megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
4 család jött fel a Dankó Pista utcából, panaszkodtak, hogy minden úton van kövesút, útalap
vagy járda csak abban az utcában nem. Szabó Jánosné fordult kéréssel a képviselő-testület
felé, hogy az utca járhatóságát legyenek szívesek biztosítani. A Kft. ügyvezetőjével
végigmértem az utat, 600 m hosszúságú. 1 millió Ft lenne a járda anyagköltsége. Ha útalapot
csinálnánk 3 m szélességben, 7,2 millió Ft-ba kerülne.
Pelles Brigitta képviselő:
De az ott lakók nem fogják kifizetni a járda hozzájárulást.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az az állapot tarthatatlan. Már az megoldás lenne, ha géppel kiemelnék a járda magasságát, és
az út lejtene, akkor elfolyna a csapadék.
Dr. Horváth József képviselő:
Véleményem szerint csináljuk meg az utcában a járdát. Ha nem tudnak hozzájárulást fizetni,
akkor legalább a munkában vegyenek részt a Kft. irányításával. Pénzt nem fogunk tőlük látni.

Biztosítjuk az anyagot, a Kft. segítségét.
A Képviselő-testület 11igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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döntött arról, hogy a Dankó Pista utcán járdát építsenek.
Felhatalmazzák
a
polgármestert
a
munkálatok
elvégeztetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
9) A Sport Egyesület támogatásának megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
A sportolók minden évben kaptak reprezentációs költségre egy bizonyos összeget. Ebben az
évben 200 e Ft-ot szeretnék kérni.
Dr. Horváth József képviselő:
Ez nincs benne a költségvetésben.
Piskolczi Géza polgármester:
De benne van.
Dr. Papp László képviselő:
Készen van a zárszámadásuk?
Gulyás József jegyző:
Még nem fogadta el a Képviselő-testület.
Piskolczi Géza polgármester:
A Képviselő-testület azért nem fogadta el a Sportegyesület beszámolóját, mert nagyon sok
volt az áram és gázdíj összege. De az a gáz és villany elfogyott. Az E.On nem foglalkozik
vele, villanyszerelővel megnézettük, és az áram elfogyott.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Bízzunk meg valakit, hogy olvassa le minden hónapban az órákat. De ha a villanyszerelő
megnézte és elfogyott az áram, akkor nincs gond. Tógyernével pereskedhetsz, de úgysem
fogja kifizetni. Ezentúl oda kell figyelni a dolgokra. Nincs értelme pereskedni, mert nem

tudod bizonyítani, hogy mire ment el az áram, és gáz.
Dr. Papp László képviselő:
A pénzügy azért nem tud kifizetni ebben az évben, mert nincs elfogadva a tavalyi évi
beszámoló. Szavazni kellene róla.
Piskolczi Géza polgármester:
Arra kérem a testületet, hogy fogadjuk el a beszámolót, mert abból a pénzből már úgysem lesz
semmi.
Dr. Papp László képviselő:
Azt is megkérdezném, hogy hová lett a sok labda. Úgy fogadom el a beszámolót, hogy látom
mi van leltáron, és mi van bevételi oldalon, kiadáson.
Juhász János szakosztályvezető:
Marozsán Mihály lett az edző. Ő, amikor lemegy a pályára, akkor kapcsolja fel az áramot.
Addig nincs áram, míg ő nem kapcsolja fel. Orbánné eddig jól csinálja a dolgát. 6-7 labdánk
van, 3 lyukas, 1-2 labdát lehet venni kell. Minden rendben van.
Dr. Papp László képviselő:
De ez a 2009-es év, ne keverjük össze a tavalyi évvel. Itt mindennek van felelőse.
Tógyernének is van munkáltatója, akinek számon kell kérnie őt.
Piskolczi Géza polgármester:
Biztos igaza van Dr. Papp László képviselő úrnak, hogy ez lenne a helyes út, de ki csinálja ezt
meg. Én 20 éve vagyok ott, azóta támogatom őket. Nyilvántartás a 20 év alatt egyszer sem
történt. Amikor tartós edző és szakosztály vezető volt, akkor jobban odafigyeltek a dolgokra,
de pontos nyilvántartás nem volt. Nem volt rá ember.
Dr. Papp László képviselő:
Ha ezeket a dolgokat nem csinálod meg, akkor hogyan tudsz számon kérni. Csináltatok átadás
átvételi jegyzőkönyvet most?
Juhász János szakosztályvezető:
Igen csináltunk.
Dr. Papp László képviselő:
Én a magam részéről, így a 2008-as évet nem tudom elfogadni. Át kell nézni a számlákat,
milyen anyagot vásároltak, azok megvannak-e. Kiadás bevétel rendben van-e. Eddig vakon
elfogadtuk a beszámolót, de most ilyen visszásságok vannak, utána kell nézni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Szerintem már ezzel a dologgal nem fogunk tudni mit kezdeni. Nem vezettek nyilvántartást
semmiről sem.
Itt van előttem egy összesített táblázat. 2.450 e Ft-ot adtunk át az SE-nek támogatás jogcímén,
azt én könyveltem. Ebben kiemelt beszerzés nincs. Sportcipő van benne, mobil telefon
használat, könyvelési díj. 3 millió Ft a pályagondnok munkabére, egyéb készletbeszerzés,
munkaruha, áram, gáz, villanydíj, szennyvíz, villanyszerelési munkák. Mindezek a
Polgármesteri Hivatalnál vannak könyvelve. Ezeket a számlákat lehetne átnézni.

Piskolczi Géza polgármester:
Bízzuk meg a Pénzügyi Bizottságot, hogy az SE összes számláját átnézze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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megbízza a Pénzügyi Bizottságot, hogy a Sportegyesület
összes számláját leellenőrizze.
Felelős: SE elnöke
Határidő: 2009. szeptember 30.

Dr. Papp László képviselő:
Azt szeretném kérdezni, hogy szokták-e a pályát hengerelni? Ilyen költség nincs a
költségvetésben.
Piskolczi Géza polgármester:
Igen szokták, idén kétszer is volt. Grátiszban megcsinálták.
Dr. Papp László képviselő:
A szennyvízgödröt hogy szippantjátok?
Piskolczi Géza polgármester:
A sportpálya felől.
Dr. Papp László képviselő:
A polgármester úrét is arról szippantják?
Piskolczi Géza polgármester:
Igen.
Juhász János szakosztályvezető:
Az lenne a kérésünk, hogy a játékosok 1 e Ft-os megbízási díja után ne kelljen adózni. A
költségvetésünk ezt megengedi. Nem kell most semmire költeni.
Papp Csaba képviselő:
Meg kellene adni a nettó 1 e Ft-ot.

Juhász János szakosztályvezető:
A másik gond a reprezentáció. Meg lehetne oldani, hogy az étteremben költsük el ezt a pénzt?
Piskolczi Géza polgármester:
Nálam nem vásárolhatnak, de lássam vendégül őket és takarítsak utánuk?
Juhász János szakosztályvezető:
Eddig Dudás Csabitól vásároltunk, de ha közbejön neki valami, és nem tudunk ott vásárolni.
Nem kellene szaladgálni sehova.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az lenne a kérdésem, hogy mielőtt megnyitott volna a polgármester ú étterme, azelőtt hol
fogyasztották el a reprezentációt?
Juhász János szakosztályvezető:
Mióta megy a foci, azóta az étteremben fogyasszuk el.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Be lehet tenni az öltözőbe egy hűtőt, és megoldódik a probléma. Én tudok ajándékozni egy
hűtőt a Sportegyesület részére, ezzel támogatom őket.
Piskolczi Géza polgármester:
Hagy költsék el az étteremben a reprezentáció költségét. Semmi lehetőség nincs arra, hogy ott
fogyasszák el?
Dr. Papp László képviselő:
Nincs.
Dr. Horváth József képviselő:
Annak az idején mondtam, hogy az iskolának van egy ebédlője.
Juhász János szakosztályvezető:
Minden vasárnap szaladgálunk poharak után, hétfőn vigyük vissza a sörös ládát, takarítsanak
utánunk.
Dr. Horváth József képviselő:
Vannak olyan számlák, amelyeket a Sportétterem számlázott ki, és 300 e Ft, 400 e Ft
összegűek. Reprezentációra, munkaebédre lettek kiszámlázva annak ellenére hogy van saját
éttermünk. Ezért lett korlátozva a vásárlás.
Piskolczi Géza polgármester:
Tavasszal volt egy 108 e Ft-os számlám, és Nyírmihálydiban a bérleti díj 21 e Ft volt, amit
kifizettem. Ki lesz ez az összeg fizetve nekem? Ha megszavazza a testület a 200 e Ft-os
reprezentációs díjat, akkor abba ez belefér.
Dr. Papp László képviselő:
Van számla erről? Látni kellene a számlát, hogy pontosan mi áll rajta. Ha döntünk róla, hogy
fizessük ki, akkor tudnom kell, hogy mit fizetek ki.

Piskolczi Géza polgármester:
Nincs számla. Üdítőt, sört nem írtunk a számlára, hanem általában élelmiszert.
Dr. Papp László képviselő:
Akkor az a számla nem valós.
Piskolczi Géza polgármester:
Mint ahogy egyik sem valós.
Kifizeti a 129 e Ft-os számlát az Önkormányzat vagy sem?
Dr. Papp László képviselő:
Az államháztartás működési rendjéről szóló törvény tartalmazza, hogy történhet egy kifizetés.
Mondja már el jegyző úr polgármester úrnak.
Gulyás József jegyző:
Szerintem tudja, de természetesen a jogszabályoknak megfelelő számla alapján történhet
kifizetni melynek valósnak kell lennie.
Piskolczi Géza polgármester:
Kijelentem, hogy a 129 e ft-ot a sport támogatására adtam.
Juhász János szakosztályvezető elhagyta az üléstermet.
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a 113/2009. (VI.26.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
a Sport Egyesület Labdarugó Szakosztály edzője részére 30
mérkőzésre (bajnoki fordulóra) bruttó 7500 Ft +
járulék/mérkőzés megbízási díjat állapított meg.
A 16 fő játékos részére győztes mérkőzés esetén nettó 1000
Ft megbízási díjat állapít meg. A megbízási díj 50 %-a jár
nem hazai pályán szerzett döntetlen mérkőzés esetén.
A határozatnak megfelelően az előirányzat változásokat a
költségvetési rendeletben átvezetni szükséges.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

10) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Dr. Horváth József képviselő:
Lenne egy kérdésem a parkfelújítással kapcsolatosan. Gondolom polgármester úr
megreklamálta a munkájukat ,és ők ultimátumot adtak, hogy vagy elfogadjuk vagy máshová
viszik a pénzüket?
Piskolczi Géza polgármester:
Igen, így történt.
Papp Csaba képviselő:
A szerződés mit tartalmaz?
Piskolczi Géza polgármester:
Nincs szerződés, ez ajándék volt. Átadás-átvételi igazolás van.
Dr. Papp László képviselő:
Felolvasnám az átadás-átvételi igazolást. „Marcipán Event Kft (székhely: 2112 Veresegyház,
Hegyalja u. 2., adószám: 14670228-2-13), mint Kivitelező Bököny Községért
Településfejlesztési Közalapítvány, mint Adományozott. Fent nevezett felek jelen
dokumentum aláírásával igazolják, hogy Kivitelező a mai napon Adományozott számára
adományként a következő természetbeni juttatásokat átadta: a mellékelt listában szereplő
növényeket, a Kivitelező által véghezvitt parkfelújítási szolgáltatást. A továbbiakban
Kivitelező a park állapotáért felelősséget nem vállal, későbbiekben a park fenntartását
Adományozott, illetve a helyi önkormányzat végzi. Jelen nyilatkozat mellékletében a
telepítésre került növények részletes listája szerepel.”
Papp Csaba képviselő:
Nincs abban a kertben 400 növény.
Piskolczi Géza polgármester:
Az Energizer Kft-től nyertük ezt az összeget. Ők bízták meg a Marcipán Event Kft-t a
kivitelezéssel. Bököny kapott 1 millió Ft-ot, Martfű kapott 1,5 millió Ft-ot, és Budapest 17.
ker. kapott 2.5 millió Ft-ot. Már azt bánom, hogy a Képviselő-testület elfogadta ezt az
adományt.
Papp Csaba képviselő:
A park fele már ki van száradva, nem volt, aki locsolja. Mindenki mondja, hogy csúnyább
mint volt.
Dr. Papp László képviselő:
Ha minket kisorsoltak, hogy megnyertük az 1 millió Ft-ot, arról jegyzőkönyvnek kellett
készülnie. Nekik le kellett egymással szerződni.
Piskolczi Géza polgármester:
Mikor kijöttek Pestről hárman 100 e Ft-ba került az utazásuk. A Horváth kertészetben vették a
virágokat 350 e Ft-ért, a Kft-nek kifizettek 120 e Ft körüli összeget a munkálatokért.
Dr. Papp László képviselő:
Jobban nézett ki a park mielőtt megcsinálták volna. Olesnyovics Jóska bácsinak nem kellett

volna aláírni ezt az átadás átvételi igazolást. Nem lett volna szabad. Pert kellene ellenük
indítani.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Tájékoztat polgármester úr, hogy az élelmiszer segélyek ki lettek osztva. Ki dönt róla, hogy
kinek jár az élelmiszersegély, mi alapján döntenek róla?
Piskolczi Géza polgrámester:
Egy táblázat szerint történik a döntés. A nyugdíjasok és a rászorultak kapják. Rászorult az,
akinél az egy főre eső jövedelem nem éri el a határt.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Kértetek mindenkitől jövedelemnyilatkozatot? 188 gyereknek kiadtátok a konzerveket, és
eladják a boltokban. 270 család van a faluban, akik hátrányos helyzetűeknek vannak
nyilvánítva. Úgy kellett volna szétosztani, hogy pl. 4 hétig kapja az egyik fele, 4 hétig a másik
fele. Tudomásom szerint polgármester úr Ács Lászlónéval dönt róla, hogy kik kapják a
csomagot. Az lenne a javaslatom, hogy a szociális ügyintézőkkel, a szociális bizottsággal
kellene leülni, és meghatározni, hogy kik rászorultak.
Gyalog Imre képviselő:
A 48 e Ft-os nyugdíjas nem kapott, de a 100 e Ft-os kapott.
Piskolczi Géza polgármester:
A Családsegítő Szolgálat írta össze a névsort, de olyan gyorsan kellett összeállítani, hogy nem
volt időm átnézni. Én annyit kértem, hogy az önkormányzati dolgozók ne kapjanak.
Dr. Papp László képviselő:
A szociális bizottságnak át kell tenni ezt a hatáskört. Ács Lászlónéval ilyen szempontból sok
baj van. Rendre probléma van vele, nem tudja kezelni ezt a helyzetet.
Piskolczi Géza polgármester:
Áldatlan állapotok uralkodtak az osztásoknál. A 188 gyereknek folyamatosan kellett kapnia a
konzerveket, de senki nem tudta ellenőrizni, hogy mit csinálnak utána vele. Elnézést kérek, de
a listát nem volt időm átnézni. De a szociális bizottságnak 2 napig fog tartani majd a listát
átnézni.
Lenne egy felvetésem a Suzukival kapcsolatosan. Bent van a kereskedésben, de még nem
érdeklődtek utána. A faluújságba bele kellene tenni, és olcsóbban eladnánk. 2002-es évjáratú.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Egy hónapig áruljuk 650 e Ft-ért, ha nem veszik meg, akkor 600 e Ft-ért.
Gyalog Imre képviselő:
Kevesebb helyesírási hiba legyen legközelebb az újságban.
Beszámol polgármester úr az útkarbantartásról. A Váci Mihály utca már gödrös. Elmúlik a tél
és olyan lesz, mint volt. Az aszfaltozás az Ady Endre utcán kifogásolnivalót hagy maga után.
Félre lettünk tájékoztatva, mert azt mondtátok, hogy ha nem csináljuk meg az útjavítást, akkor
vissza kell a pénzt fizetni. Pedig át lehet csoportosítani.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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11) Egyebek
- László Gedeonné temetési költsége
Piskolczi Géza polgármester:
László Gedeonnénak volt egy köztemetése. De a családja hajlandó visszafizetni a temetés
költségét 3 részletben.
Gulyás József jegyző:
83 e Ft-tal tartoznak az Orfeusz Kft-nek.
Kovács Tibor alpolgármester:
Köztemetés esetén rá kell terhelni a költségeket az ingatlanra. De neki nincs semmije.
Papp Csaba képviselő:
Miért nem törleszti az Orfeusznak azt az összeget.
Piskolczi Géza polgármester:
Úgy kezdődött az egész, hogy köztemetés lesz, de mivel nincsen semmije, ezért nem lehet.
Nem tudjuk ráterhelni az ingatlanára. Kifizetjük a számlát az Orfeusz Kft-nek, és a
hozzátartozója részletekben kifizeti az Önkormányzatnak a temetés költségeit.
- Érdekeltségi hozzájárulás megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulás 522 e Ft hozzájárulást követel az Önkormányzattól. A
község egész területére számították ki ezt a díjat. Tavaly 1000 Ft volt, most 1300 Ft, de 2013ra 2500 Ft-ot kell fizetni hektáronként. Fel vannak sorolva a helyrajziszámok, amelyekre
vonatkozik.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ki kellene ebből a Társulásból lépni.
Gulyás József jegyző:
A polgármesterek szavazták meg.
Piskolczi Géza polgármester:
Én nem szavaztam meg. A legutóbbi ülésen 12 igen szavazat, 7 ellenszavazat lett a szavazás

szerint az eredmény, de meghamisították 7 tartózkodásra. Olyan emberek szavaztak, akiknek
nincs is földjük. 160 e hektár föld tartozik hozzájuk. Van 6 szellemi dolgozója a Társulásnak,
1 ügyvédje, 5 fizikai dolgozója, és 2 MTZ zetorja a hozzá való eszközökkel. Bököny
községből kb. 5 millió Ft-ot visznek el, ha mindenki befizeti, és ezért nem tesznek semmit.
Nekünk 1,6 km kanálisunk van a Nyírségvíz kezelésében.
Taskó Miklós képviselő:
Ki kell lépni a Társulásból.
Dr. Papp László képviselő:
Nem lehet megkérni a közgyűlési határozatot?
Piskolczi Géza polgármester:
Itt van a hiteles másolata a határozatnak. De nem így szavaztunk.
Gulyás József jegyző.
Meg kell támadni a határozatot.
Piskolczi Géza polgármester:
Rendkívüli közgyűlés összehívását fogjuk kezdeményezni. Azt kérném a testülettől, hogy
zárkózzunk el egyenlőre a fizetés elől. Várjuk meg a közgyűlést. Mindig azt mondták, hogy
ez a hozzájárulás adók módjára behajtható. De ha adó, akkor áfát nem tartalmazhat, ha pedig
szolgáltatás, akkor tenni is kellene ezért a pénzért valamit.
Dr. Papp László képviselő:
Igazolják, hogy milyen költségeik vannak.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulás
érdekeltségi hozzájárulását a megindult bírósági eljárás
végéig nem fizeti ki.
- Erdő gyérítés megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
Ebben az évben a bökönyi kiserdőt gyéríteni kell, és dönteni kellene, hogy a fát egy helyen
értékesítsük, vagy hagyjuk meg és a rászorultak között szétosszuk a faluban.

Dr. Horváth József képviselő:
A rászorulók segély formájában kapják meg a fát.
Pelles Brigitta képviselő:
Az óvoda udvaron lenne néhány játék, amelyen a fákat ki kellene cserélni. Nem lehetne
megcsinálni ebből a fából?
Piskolczi Géza polgármester:
De megcsináljuk a játékokat.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A faosztásra felelőst is kell kijelölni. Ki fog ezzel foglalkozni, ki fogja lemérni a fát?
Piskolczi Géza polgármester:
Egy szakembert fogunk hozni, és a Kft. fog segédkezni.
Dr. Papp László képviselő:
Nem kell ilyenekkel foglalkozni. Mindenki jönni fog fel, hogy adjatok fát. Ki kell hirdetni,
hogy fa van eladó, és aki venni akar, az jön és vesz. Meg kell nézni mennyi a fa piaci ára. És
önkormányzati képviselők nem vásárolhatnak fát.
Piskolczi Géza polgármester:
1000-1200 Ft körül van. De ez a fa nagyon kevés lesz, meg kell maximálisan határozni, hogy
mennyit vehet egy ember. Kb. 10-20 mázsát. 1000 mázsa körül lesz, amit értékesíteni tudunk.
Papp Csaba képviselő:
És hol lesz a fa tárolva? Ki fogja őrizni éjszaka?
Gulyás József jegyző:
A Kht. telepen lesz.
Berki Györgyné képviselő:
A kistraktorral ki kellene szállítani.
Piskolczi Géza polgármester:
Mikor a fasorokat vágtuk ki, akkor eladtuk a fát, és egy kiszetorra 5 mázsa fa fért rá. Össze is
vághatnánk, és 1200 Ft-ért értékesítenénk.
Taskó Miklós képviselő elhagyta az üléstermet.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy az Önkormányzat erdejének gyérítése
után 1200 Ft/mázsa áron értékesíteni kívánja a kivágott
fákat. Egy vevő maximum 20 mázsa fát vásárolhat. A
szállítási költség községen belül 500 Ft.
Felelős: polgármester, Kft. ügyvezető
Határidő: folyamatos
- Átmeneti segély emeléséről döntés
Piskolczi Géza polgármester:
Kérném a Képviselő-testülettől, hogy csoportosítsunk át az átmeneti segélyhez 200 e Ft-ot.
Az elmúlt időszakban 160 db segély kérelem érkezett be a krízissegély miatt. Minden
kérelmet elutasítani nem lehet. Év elején még erre nem számítottunk. 3-4 gyerekes
családokról van szó. Krízissegély kérelmet az adhat be, akinek 90 napot megelőzően átmeneti
segély kérelme van beadva.
Taskó Miklós képviselő visszajött az ülésterembe.
Gyalog Imre képviselő:
Nem az állam adja a krízissegély összegét?
Piskolczi Géza polgármester:
De az állam adja. Csak mi töltjük ki a kérelmeket. Az átmeneti segély része a krízissegélynek.
Novemberig lehet beadni krízissegélyre kérelmet.
Dr. Horváth József képviselő:
300 e Ft-os keretet határoztunk meg az átmeneti segélyeknél. Azért kellene megemelni 500 e
Ft-ra, hogy ne kelljen minden esetben rendkívüli segélyt összehívni.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arra vonatkozóan, hogy az átmeneti segély
előirányzatát 300 e Ft-ról 500 e Ft-ra megemeli.
A határozatnak megfelelően az előirányzat változásokat a
költségvetési rendeletben átvezetni szükséges.
- Kitüntető címek adományozásának megtárgyalása
Gulyás József jegyző:
Döntött a Képviselő-testület a kitüntető címek adományozásáról. A mindenkori polgármester
bérének 10 %-a és egy oklevél a kitüntetett ajándéka.
Papp Csaba képviselő:
Az a baj, hogy a szakosztálynak vége van. Ha egy oklevelet adunk, akkor kinek adjuk oda a 4
ember közül. Ne adjunk pénzt, hanem inkább 1-1 oklevelet.
Dr. Papp László képviselő:
Horváth Istvánnak is adni kell, a Damjanich utcán lakik.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött a kitüntető címek adományozása keretén az
asztalitenisz szakosztály kitüntetéséről. Ennek keretén belül
5 oklevelet ajándékoz a tagok részére.
- Óvodai létszám megállapítása
Gulyás József jegyző:
Az óvodai férőhelyet ismét meg kell szavazni 32 főben.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az óvodai csoport létszámát 32 főben állapítja meg.
- Bököny-Geszteréd Viziközmű Társulat megszüntetéséről döntés
Gulyás József jegyző:
A 2001-ben létrehozott Bököny Község Viziközmű Társulás okafogyottá vált. A
megszüntetéshez szükség van Bököny és Geszteréd határozatára. Ezután kell megszüntetni a
Társulást és az Ltp-s szerződéseket. 1100 szerződés van körülbelül.
Piskolczi Géza polgármester:
Elvi hozzájárulásra van szükség a megszüntetéshez.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
165/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
elvi hozzájárulását adja a Bököny-Geszteréd Viziközmű
Társulás megszüntetéséhez.
- Bursa ösztöndíj programhoz való csatlakozás
Gulyás József jegyző:
A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz szeptember 30-ig lehet csatlakozni, szükség lenne
egy képviselő-testületi határozatra.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
166/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
csatlakozik a Bursa Hungarica pályázathoz a felsőoktatási
intézményekben tanuló diákok támogatása céljából.
- Szőlőskert rendezése
Dr. Papp László képviselő:
A szőlőskertben van Geszteréd önkormányzatnak területe. Felvettem a kapcsolatot Vitkovics
Béla polgármesterrel, és azt mondta, hogy szükség lenne egy képviselő-testületi határozatra.
Piskolczi Géza polgármester:
Geszteréd pedig 3 lakás területét kérné, amely átnyúlik Bökönybe.
Dr. Papp László képviselő:
Keressenek meg minket abban az ügyben
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
167/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
azzal
a
kérelemmel
fordul
Geszteréd
Község
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez (4232 Geszteréd,
Petőfi u. 7. ), hogy a Bököny külterület zártkert 2250 hrsz-ú
0,0993 ha terület 2/6 rész szőlőskertet ajándékozás címén
Bököny Község Önkormányzatának tulajdonába adni
szíveskedjenek.
- Ugari Jánosné Makarenkó u. 21. szám alatti lakos kérelme
Piskolczi Géza polgármester:
Ugari Jánosné Makarenkó u. 21. szám alatti lakos kérelemmel fordult az Önkormányzathoz.
Felolvasnám a levelét: „Alulírott Ugari Jánosné Bököny,Makarenkó u. 21. szám alatti lakos,
az alábbi kéréssel fordulok a Tisztelt Címhez. A gázszolgáltatásomat több mint egy hónapja
kikötötték, mivel a hátralékos tartozásomat nem tudtam kifizetni. Jelenleg 83.508 Ft tartozás
áll fenn, és ezen felül 13.500 Ft a visszakötés. Sajnos nehéz anyagi helyzetem miatt kérnék a
Tisztelt Címtől anyagi támogatást. Szeptember végén várom a második gyermekemet, ezért

szeretném ha minél előbb visszakapcsolásra kerülne sor, de erre nem vagyok képes. Bízva
segítségükben.”
Papp Csaba képviselő:
Ha most kifizetjük a tartozását, akkor sorra fognak jönni a kérelmek.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
168/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Ugari Jánosné Bököny, Makarenkó u. 21. szám alatti lakos
kérelmét az Önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel
elutasítja.
Dr. Papp László:
Lenne egy kérdésem. A Polgármesteri Hivatal hátsó udvarán bontják elfele a műhelyeket. Mi
lesz a bontási anyag sorsa?
Piskolczi Géza polgármester:
A gerendákat, léceket már értékesítettük. Tele volt szeggel, balesetveszélyes volt. A téglát
nem értékesítjük, majd felhasználjuk valahová.
Dr. Papp László képviselő:
A Kht. telep és az Ifi tanya kerítését meg lehetne csinálni.
Piskolczi Géza polgármester:
Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy az egyház kerítés pályázat nyert. Az
iskola és a templom közötti kerítést mi fogjuk megcsinálni.
- Zsindelyes fesztivál támogatása
Dr. Horváth József képviselő:
A Zsindelyes fesztiválra jelentkezett az önkormányzat. Nekem az volt a javaslatom, hogy a
költségek fedezetére szavazzunk meg 50 e Ft-ot. Az önkormányzatnál van még 20-30 e Ft, és
még ezt megpótolnánk az 50 e Ft-tal.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
169/2009 (VIII.28.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy a Zsindelyes Fesztivál költségeinek
fedezetére 50 e Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetés terhére.

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

Kmft.

Piskolczi Géza
polgármester

Gulyás József
jegyző
Pelles Brigitta
jegyzőkönyv hitelesítő
Dr. Komoróczy Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő

