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Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat. A mai napra
kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület határozatképes. Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Berki Györgyné és Papp Csaba képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Az intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítása
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi egyhangú
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2009. (II. 19.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Az intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítása

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1) Napirendi pont:
Az intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítása
Piskolczi Géza polgármester:
Ács Lászlóné képviselő jelezte, hogy 10-15 percet késik az ülésről, mivel továbbképzésen van.
Éppen a térítési díj kapcsán ment el a képzésre. Nem értünk egyet ezzel a térítési díj rendelettel,
de törvény írja elő, hogy így kell megállapítani a díjakat, és el kell fogadnunk.
Gulyás József jegyző:
Szó volt róla, hogy módosítjuk a rendeletet, de most szükség van a felülvizsgálatra. A lényeg az,
hogy normatíva maradt meg az étkezésen. Ács Lászlóné intézményvezető annyira spórolt, hogy
több millió Ft megmaradt, és ennek következtében kell módosítani a térítési díjakat. A 2008-as
évben az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 3064 Ft/nap volt, a 2009-es évben 1729
Ft/nap lesz. A tavalyi évben ez 80 e Ft körül volt egy hónapban, az idei évben 51.870 Ft lesz. Az
idős nénik nem fogják érteni, hogy 80 e Ft helyett miért fognak fizetni 50 e Ft-ot, majd fél év
múlva, ha ismét módosítjuk a rendeletet, akkor miért fog ez a díj emelkedni. Nem az
intézményvezetőt hibáztatom ezért, hanem a túlzott spórolásnak ez lett a vége.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A normát minden esetben be kell tartani, nem lehet rajta spórolni.
Dr. Horváth József képviselő:
Az intézményi térítési díjban nemcsak az étkezési norma van benne. A spórolás abból jött ki,
hogy sok közmunkás dolgozik az Otthonban, de viszont az Önkormányzat alkalmazásában
vannak és voltak. Mi fizettük ki a közmunkásokat, és ők spórolták meg. Ez is az oka, hogy ilyen
alacsony lett a térítési díj. Ami vissza maradt pénzmaradvány, kérnünk kellett volna, hogy
utalják vissza az Önkormányzat számlájára. Nagyon nagy deficit lesz az alacsony térítési díj
miatt.
Piskolczi Géza polgármester:
9 millió Ft-ot utalt át az Önkormányzat intézmény finanszírozásra, melyből több mint 3 millió Ft
pénzmaradvány keletkezett. Még mindig vita tárgyát képezi, hogy ezt a pénzmaradványt a DélNyírségi Társulás visszautalja-e.
Dr. Horváth József képviselő:
A tavalyi évben azt mondták, hogy a zárszámadáskor dönthetünk ennek a pénzmaradványnak a
felhasználásáról.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az lenne a javaslatom, hogy számoltassuk ki mennyibe kerültek az Önkormányzatnak ezeknek a
közmunkásoknak a foglalkoztatása, és ezt az összeget a Dél-Nyírségi Társulás utalja át az
Önkormányzatnak. Ne hozzunk most döntést a térítési díj rendelet módosításáról, napoljuk el a
jövő hét elejére.
Dr. Horváth József képviselő:
Nem kellene ennyire lecsökkenteni a térítési díjakat.
Pelles Brigitta képviselő megérkezett az ülésre.

Piskolczi Géza polgármester:
A munkaszervezetnek nem kellett volna tájékoztatni az Önkormányzatot, hogy ilyen sok a
megtakarítás?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
A Dél-Nyírségi Társulás tájékoztatatást adott, elkészítették a féléves és háromnegyed éves
beszámolót. 37 % volt a teljesítés már akkor.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Vissza kell utaltatni a pénzmaradványt.
Ács Lászlóné képviselő megérkezett az ülésre.
Gulyás József jegyző:
Holnap lesz kistérségi ülés. Vissza kell kérni a pénzmaradványt, illetve a közmunkások bérét.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
3,447 e Ft a pénzmaradvány. Ha ezt a térítési díj rendeletet elfogadja a Képviselő-testület,
módosítani nem lehet, csak 6 hónap múlva lehet felülvizsgálni.
Ács Lászlóné képviselő:
A 2007-es évben magas volt a térítési díj, mert 29 fővel működött az intézmény. Most 42 fővel
működünk, és emellett még nagyon spórolunk is. Mikor megtudtam, hogy mennyi pénzt sikerült
megspórolni, örültem. De nem tudtam, hogy ilyen hátrányosan fogja ez érinteni a térítési díjak
alakulását. Év közben a költségmegtakarításon voltunk. 370 e Ft-tal fog csökkeni az intézményi
térítési díj egy hónapban. Szeretnénk férőhelybővítést kérni a Közigazgatási Hivatalban, 45-46
főre szeretnénk bővíteni az intézményt. Megpróbálom úgy számolni a költségeket, hogy ne
legyünk ráfizetésesek.
Kovács Tibor alpolgármester:
Miből ered a megtakarítás?
Ács Lászlóné képviselő:
Bérmegtakarításból és élelmiszer beszerzésből. Surányiné adott kimutatást év közben, és azt
mondta, hogy minden jól működik. Az elmúlt évben két intézmény vezetői bér volt, aztán 7
hónapig helyettesítés, aztán pedig egy bér.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Figyelembe kell venni, hogy áfa emelés lesz.
Dr. Horváth József képviselő:
Az Önkormányzat hibája, hogy nem számlázta ki a Dél-Nyírségi felé a közmunkások bérét.
Ács Lászlóné képviselő:
Fejlesztésre is szükség lenne az intézményben. Szeretnék mindenkit elhívni, és látná mindenki,
hogy milyen helyzetek vannak. Leszakadt a plafon, salétromos a fal, a tető számos helyen
beázik.

Piskolczi Géza polgármester:
Napoljuk el az intézményi térítési díj rendelet módosítását a jövő hét közepéig. Meglátjuk, hogy
a holnapi kistérségi ülésen mit sikerül elérni. A pénzmaradvány visszautalását fogom követelni,
illetve az Otthonban dolgozott közmunkások bérét.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2009. (II. 19.) számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
fenntartásában működő szociális intézmények Bökönyi
Intézményegysége 2007. évi elfogadott költségvetése alapján
9.038 e Ft-ot a Társulás bankszámlájára a 2007. évben átutalt
az Önkormányzat az intézmény folyamatos működésének
finanszírozása érdekében. A beszámoló elkészítését illetve az
elszámolásokat követően a megmaradt 3.447 e Ft hozzájárulás
visszavonása nem történt meg, ezért a Képviselő-testület
visszamenőlegesen érvényesíteni kívánja a visszavonást az
intézmény pénzmaradványa terhére.

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