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TÁRGYSOROZAT
1) Az intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítása
2) Az 1/2009. (II.13.) számú Bököny Község közigazgatási területére elkészült szabályozási
tervének és építési szabályzatának létrehozásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
3) Egyebek
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Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat, Bobikné Sándor
Erzsébet ÁMK kult. ig. helyettest. A mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést
megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Indítványozom, hogy a
Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv hitelesítőknek Ács Lászlóné és
Szűcsné Fekete Irén képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Az 1/2009. (II.13.) számú Bököny Község közigazgatási területére elkészült szabályozási
tervének és építési szabályzatának létrehozásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
2) Az intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítása
3) Egyebek
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi egyhangú
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2009. (II. 25.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Az intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítása
2) Az 1/2009. (II.13.) számú Bököny Község közigazgatási
területére elkészült szabályozási tervének és építési

szabályzatának létrehozásáról szóló rendelet hatályon kívül
helyezése
3) Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1) Napirendi pont:
Az intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítása
Gulyás József jegyző:
A múlt heti rendkívüli ülésen tárgyalták az intézményi térítési díjakról szóló rendelet
módosítását, de elnapolták a döntést, most újra ez van napirenden.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Szeretnék érdeklődni, hogy mit sikerült elérni a kistérségi ülésen?
Piskolczi Géza polgármester:
Elmúlt ülésen hozott a Képviselő-testület egy határozatot a pénzmaradvány és a közmunkások
bérének átutalásáról az Önkormányzat számlájára. Kistérségi ülésen ezt felvetettem, de
elmondták, hogy a közmunkások bérét nem tudják visszautalni, nem lenne törvényes.
Ács Lászlóné képviselő:
Végeztem egy kimutatást a csökkentett térítési díjjal számolva, és arra a megállapításra jutottam,
hogy a költségvetésben szerepelteket még az alacsony térítési díjjal is tudjuk tartani. Ha
számolok a férőhelybővítéssel is, még túl is megyünk. A megtakarításnak örülni kell.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
El kell fogadnunk a rendelet módosítást, nincs más választásunk.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A napi normákat miből számolják?
Urbin Péterné ÁMK gazdasági igazgató:
A főkönyvi könyvelésből. Az élelmezés előállítási költsége: összes dologi ráfordítás-élelmiszer
beszerzés+tényleges nyersanyag felhasználás értéke-áfa.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
27.761 e Ft a bérköltség?
Urbin Péterné ÁMK gazdasági igazgató:
Ez az összes dologi kiadás. A bér és járulékai 40 millió Ft.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Egy dolgozóval kevesebb van a konyhán, az ő bérét nem lehet figyelembe venni?
Urbin Péterné ÁMK gazdasági igazgató:
Rezsit nem lehet megtéríteni a gyermekélelmezésben. Egy élelmezési napra jutó támogatás az
óvoda esetében 250 Ft, az iskola esetében 297 Ft.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2009.(IV.01.) számú
rendelete
az intézményi térítési díjak megállapításáról
Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 1.§(1) és (3) bekezdés, 16.§ (1) bekezdésében, a jogalkotásról szóló
1987. évi XI. tv.10.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv.-ben és a 133/1997.
(VII.29.) Korm. rend., a 29/1993. (II.07.) Korm. rendeletében kapott felhatalmazás
alapján a természetben nyújtott szociális ellátások térítési díjainak, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 148.§ (2) és (6)
bekezdése alapján az önkormányzat által fenntartott gyermekintézmények étkezési
térítési díjainak helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Bököny Község Önkormányzata által fenntartott Bentlakásos
Idősek Otthonában személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra terjed ki (bentlakásos,
szociális étkeztetés) továbbá az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó
gyermekintézményekre (óvoda, általános iskolai napközi, menzák) munkahelyi
vendéglátásra.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §
(9) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült
ráfordítások (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78-80. §-ai szerinti költségek,
önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07
soraiban feltüntetett költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra,
nap) számított értéke. A 29/1993. évi Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 132. §-ának (1) bekezdése e) pontjában, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: Ha az ellátásra a mindenkori
költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami hozzájárulást határoz meg, a
szolgáltatásra, ellátásra vonatkozó szolgáltatási önköltség kiszámítását követően az egyes
normatíva kategóriákhoz tartozó normatív állami hozzájárulás levonásával kell az
intézményi térítési díjakat megállapítani.
Az intézményi térítési díjakat Bököny Község Önkormányzat Helyi rendeletének 2.§
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, Bentlakásos idősek otthona, tartalmazza,
mely 2008. évben a következők szerint változik:
2.§
A rendelet 1. §-ban meghatározott intézmények térítési díjai az alábbiak:

Intézmény megnevezése

Térítési díj /ÁFA nélkül/

I. Szociális étkeztetés
1./ a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, ha a Szoctv.119/C.§-a alapján megállapított
egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150%-át nem haladja
meg:
145+ÁFA -ft /nap
b.) Lakáson történő étkeztetés esetén, ha Szoctv.119/C.§-a alapján megállapított egy
főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150%-át nem haladja
meg
:
175+ÁFA -ft/nap
2./ a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, ha Szoctv.119/C.§-a alapján megállapított
egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150%-a és 300%-a
között van:
179+ÁFA -ft /nap
b.) Lakáson történő étkeztetés esetén, ha a Szoctv.119/C.§-a alapján megállapított,
egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-a és 300%-a
között van
209+ÁFA -ft/nap
3./ a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, ha a Szoctv.119/C.§-a alapján megállapított,
egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át meghaladja:
234+ÁFA -ft /nap
b) Lakáson történő étkeztetés esetén, ha a Szoctv.119/C.§-a alapján megállapított, egy
főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át meghaladja:
264+ÁFA -ft/nap
II. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása: (ÁFA mentes)
a) 2007. évben normatív hozzájárulásban részesült, és a Szoctv. 119/C. §-a szerinti
jövedelemvizsgálatot nem folytatták le
1.729.- ft/nap
51.870.- ft/hó
b) Szoctv. 68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező-ellátottak után
illeti meg, akinek a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum
150 %-át nem haladja meg
1.500.- ft/nap
45.000.- ft/hó
c) Szoctv. 68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező-ellátottak után
illeti meg, akinek a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum
150 %-át meghaladja, vagy akinek ellátását a Szoctv. 68/B. §-ának (1) bekezdése alapján
azonnali vagy átmeneti jelleggel végzi
1.729.- ft/nap
51.870.- ft/hó
III. Házi segítségnyújtás gondozási óradíja: (ÁFA mentes)
Térítésmentes
IV. Nappali ellátás: (ÁFA mentes)
Térítésmentes
2) Oktatási Intézmények
- Óvoda

254.127.-

/100 %/; /290.-/
/50%/
/145.-/

- Napközi ( tízórai,ebéd,uzsonna)

305.153.205.103.-

- Menza (ebéd)

/100%/; /350.-/
/50%/
/175.-/
/100%/; /235.-/
/50%/
/120.-/

3) Munkahelyi vendéglátás
Térítési díj:
-Dolgozói /önkormányzati dolgozók/
-Vendég

438.458.-

/500.-/
/524.-/

3.§
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az intézményi térítési díjról
szóló 11/2008.(V.01.) Kt. rendelet.

1) Napirendi pont:
Az 1/2009. (II.13.) számú Bököny Község közigazgatási területére elkészült szabályozási
tervének és építési szabályzatának létrehozásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Gulyás József jegyző:
Február 13-án a településrendezési tervvel kapcsolatosan hozott rendeletet és határozatot
hatályon kívül kell helyezni.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5 /2009. (II. 25.)
rendelete
Bököny Község közigazgatási területére elkészült szabályozási tervének és
építési szabályzatának létrehozásáról
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv szerint, valamint az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv. 7.§-ának (3) bekezdés
b./ pontjára tekintettel, továbbá hivatkozással a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel közzétett
OTÉK 2.§ (1) bekezdésében foglaltakra, a község szabályozási tervéről és helyi építési
szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
Hatályon kívül helyezi az 1/2009. (II.13.) számú Képviselő-testületi rendeletét.
2.§
(1) A rendelet kihirdetése napjától lép hatályba.
(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi egyhangú
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2009. (II. 25.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 11/2009. (II.13.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
3) Napirendi pont:
Egyebek
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely.:
A Polgármesteri Hivatal kapott 2 pályázati lehetőséget. Tegnap volt tájékoztató ezzel
kapcsolatosan. Vidéki rendezvény szervezésére lehet pályázatot benyújtani, 100 %-os
támogatottságú a pályázat, önerő nélküli. 200 e Ft-os többlettámogatást lehet kérni, 1500 pontra
lehet pályázni. Ebből 780 pont szükséges a kötelező elemekre. Az ÚMVP-nek lesz egy sátra,
adnak hozzá hoszteszt. Március 10. a beadási határidő.
Piskolczi Géza polgármester:
Dél-Nyírségi kukorica kásás napot rendeznénk.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
A megrendezéshez körülbelül mennyi pénzre van szükség?
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely.:
Nem készítettem kimutatást, de körülbelül 100-150 e Ft-ra szükség lesz.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Ne döntsünk most a pályázat benyújtásáról. Térjünk vissza rá, ha lesz pontos kimutatás, hogy mi
mennyibe fog kerülni az Önkormányzatnak.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely.:
A másik pályázat keretén belül múzeumot alakítanánk ki az IFI tanyán, erről már volt máskor is
szó. Március 31. a beadási határidő. 100 %-os támogatottságú, 1-7 millió Ft-ig lehet pályázni. Az

Önkormányzat is pályázhat. Feltétele, hogy 5 évig működtetni kell, ez idő alatt nem adható el az
épület. A pályázat viszont egy évre vonatkozik. Projekt menedzsert, pénzügyi munkatársat kell
alkalmazni.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Ki kell számolni a kiadásokat, napoljuk el a döntés.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elnapolja a napirendi
pontot.

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