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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. Javasolnám, hogy vegyük fel utolsó napirendi pontként az egyebeket.
Megváltozott a szociális törvény és 200 főt kell alkalmaznunk, melyről testületi határozat kell.
Dr. Papp László képviselő javasolja az egyebekben megtárgyalni a temető üzemeltetését. A
javaslatot a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta. Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv
hitelesítőknek Gyalog Imre és Taskó Miklós képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Döntés a pályázaton megnyert gépkocsi felhasználásáról
2) A főtér pályázati költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
3) A ravatalozó költségvetésének megtárgyalása
4) Kaló József (Dépker Kft.) bérleti díjáról döntés
5) A Református temető vételének megtárgyalása
6) Egyebek

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2009. (I. 08.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Döntés a pályázaton megnyert gépkocsi felhasználásáról
2) A főtér pályázati költségvetésének megtárgyalása,
elfogadása
3) A ravatalozó költségvetésének megtárgyalása
4) Kaló József (Dépker Kft.) bérleti díjáról döntés
5) A Református temető vételének megtárgyalása
6) Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1) Napirendi pont:
Döntés a pályázaton megnyert gépkocsi felhasználásáról
Piskolczi Géza polgármester:
A megnyert Volkswagen gépkocsi itthon van, a garázsban áll. Először falugondnoki,
tanyagondnoki használatra lett kiírva a pályázat, de ilyen címen alig érkezett be pályázat. A
pályázati kiírást emiatt módosították. Kibővítették a pályázók körét, és családsegítésre,
közösségi feladatok ellátására, sportolók szállítására, civil szervezetek segítésére,
önkormányzati feladatok ellátására is lehet használni a gépkocsit. Véleményem szerint ezt a
gépkocsit a Családsegítő Szolgálat, Idősek Otthona rendelkezésére kell bocsátani. Liptai
Antal a gondnok vezetné a kocsit, de akkor neki a sportolókat is szállítania kell. Ezt a
munkaszerződésébe is bele kell venni. Menetlevelet, és naplót kell majd vezetni.
Papp Csaba képviselő:
Kapna plusz pénzt Liptai Antal, ha hétvégén kell szállítania a sportolókat?
Piskolczi Géza polgármester:
Ezt meg kell majd beszélni.
Dr. Papp László képviselő:
Nem biztos, hogy több bért kellene ezért adnunk. Le lehet szabályozni, és egy időkeretet
meghatározni, amibe belefér a hétvége is.

Ács Lászlóné képviselő:
Liptai Antal jelenleg karbantartóként van az Idősotthonban. Ezért arra gondoltam, hogy ha ő
ilyen feladatokat fog ellátni, akkor a Kft. munkatársait fogom segítségül hívni, ha valamilyen
problémám van. De ez nekem ne kerüljön plusz pénzbe.
Dr. Papp László képviselő:
Ezt az autót szerintem nem erre kellene használni, ugyanaz lesz a sorsa mint az Opelnek.
Felelősnek kellene lenni. Nézzük meg, hogy néz ki az Opel. Nem tudnának egy személyt
megnevezni , aki felelős érte, hogy ilyen állapotba került.
Piskolczi Géza polgármester:
Az Opel már hatodik éves autó.
Dr. Papp László képviselő:
Az enyém meg öt éves, és mégsem esik ki az ajtaja, mikor kinyitják. Mindenképpen
felelősnek kell lenni, akit megneveznek. A kisebb károkért ő vállaljon felelősséget, és a
fizetéséből le lehessen vonni, ha az ő hibájából sérül meg a kocsi. Én a gyerekeket nem
szállítanám azzal az autóval, szállítsa őket az Opel. Legyen az Idősotthoné, de határozzák
meg kik, vezethetik. Ne az legyen, hogy mindenkit húzgál az az autó.
Piskolczi Géza polgármester:
Egyetértek Dr. Papp László képviselő úr érvelésével, de luxus egy főt azért alkalmazni, hogy
azt az autót vezesse. A másik dolog az, hogy nem értem miért ne lehetne vele sportolókat
szállítani. Ez egy másik luxus. Bökönyből ha elmennek a sportolók egy másik településre
focizni pl., az nekünk 50 e Ft-ba kerül. Ha a két kisbusszal megoldják a szállításukat, akkor
10 e Ft-ba kerülne.
Ács Lászlóné képviselő:
Szabályozzák le, hogy ha kár éri a kocsit, akkor ki lesz a felelőse. De 80 e Ft-os fizetésből a
javítási költségeket nem lehet kifizetni. Bármi történhet ezzel a kocsival.
Dr. Papp László képviselő:
Ez a felelősség a munkakörrel jár.
Dr. Horváth József képviselő:
Ezzel kapcsolatosan mindjárt az elején van egy aggályom. Liptai Antal felett a munkáltatói
jogkört a Dél-Nyírségi Társulás gyakorolja. Hogyan van nekünk jogunk ahhoz, hogy
meghatározzuk mit csináljon. Semmi jogunk nincs. Csak kérhetjük a Dél-Nyírségit, hogy ezt
az autót működtesse. Az az ő dolga, hogy ki vezeti. Miért veszünk autót egy olyan cégnek,
amit nem is mi üzemeltetünk. Ezt a Suzuki megvételekor is megkérdeztem.
Piskolczi Géza polgármester:
Ha már ezen vitatkozunk, akkor mondok egy másik alternatívát. Nem adjuk át az
Idősotthonnak a kisbuszt, hanem megmarad nekik a Suzuki. Azzal elvégzik az ebédhordást, és
minden más feladatot. A szippantó kocsi kihasználtsága 60-70 %-os, és Marozsán Mihály
tudná vezetni a kisbuszt. Bízzuk meg őt a vezetésével. Vezetni kell a menetlevelet, és úgy,
hogy a házi segítségnyújtás is beleférjen.
Papp Csaba képviselő:
Mi lesz az Opellel?

Piskolczi Géza polgármester:
Az is kell, szükség van rá.
Papp Csaba képviselő:
Ennyi autót fenntartani teljesen felesleges.
Gulyás József jegyző:
Nagyon fogják ezt az autót ellenőrizni. Át kell adni az Idősek Otthonának, és a Suzukit el kell
adni.
Dr. Papp László képviselő:
Nekem az-az elgondolásom az Idősotthonnal kapcsolatban, hogy a jelenlegi működése nem
megfelelő. Ki kell hozni a Dél-Nyírségi Társulásból, és önállóvá kell tenni, és úgy bevinni a
Társulásba, hogy a gazdálkodása ne legyen bent a központban. Maga az Idősotthon épülete az
önkormányzat tulajdona, és a Dél-Nyírségi üzemelteti. Nekik soha nem lesz érdekük, hogy azt
az épületet rendbe tartsák. Az önkormányzat ugyanazt fogja mondani, hogy miért mi költsünk
rá, ha nem is mi üzemeltessük.
Az autóra visszatérve igaza van Dr. Horváth József képviselő úrnak. De az autót átadhatják a
Dél-Nyírséginek üzemeltetésre, és ő vállalja a felelősséget. Kár esetén pedig levonja a
dolgozója fizetéséből a kár összegét. Egy ilyen fajta megállapodást lehetne kötni.
Mindenképpen át kell adni az autót nekik, és találni egy olyan embert, aki elvezeti. A Suzukit
meg el kell adni.
Ács Lászlóné képviselő:
Visszatérve az Idősotthonra. Ha maga az épülete felújításra szorul, azt nem a Dél-Nyírségi
fogja megállapítani, hanem nekünk kell a költségvetésbe betervezni. Mi fogjuk állni a
költségeket. Intézményegységként működünk a Dél-Nyírségi Társuláson belül.
Dr. Papp László képviselő:
Mindent mi állunk, de a döntési jogosultság nincs itt. Soha nem fogunk tudni beleszólni, hogy
mennyit költsenek étkeztetésre, és épület felújításra. A költségvetésüket elfogadjuk, de nem
mi szavazzuk meg. Tavaly is júniusban volt a költségvetési beszámoló, de azt valaki
elfogadta, és nem mi voltunk. A kisbuszt is úgy adjuk át üzemeltetésre, hogy a Társulás
kössön egy munkaszerződés kiegészítést a vezetővel, hogy ha kár éri a gépkocsit, akkor térítse
meg. Különben nem adjuk át. Munkát felelősséggel lehet végezni.
Ács Lászlóné képviselő:
A gépkocsi minden költsége az én intézményemet fogja terhelni. A költségvetésünk nagyon
meg fog nőni.
Gyalog Imre képviselő:
Elhangzanak ilyen és olyan érvek, és azt látom, hogy lehet rossz döntést hoztunk mikor a
Társulásba bevittük az intézményt. A kocsinak meg az lesz a vége, hogy vesznek fel egy
sofőrt, akinek a gazdája a Társulás lesz, és az önkormányzat fogja fizetni a bérét.
Piskolczi Géza polgármester:
Ezen lehet vitatkozni. Azt tudomásul kell venni, hogy ha nem lépünk be a Társulásba, akkor
kevesebb normatívát kapnánk. A másik dolog meg az, hogy nem kell új sofőrt felvenni, mert
ha nem ér rá Liptai Antal, akkor Marozsán Mihály be tud állni helyette. A munkaideje 40 %-a

felszabadítható. De viszont akkor is van gond, mivel nem tudják kiadni Marozsán Mihály
szabadságát, amivel mindig problémák vannak.
Dr. Komoróczy Péter képviselő úr megérkezett az ülésre.
Dr. Papp László képviselő:
Egy általános üzemeltetési szerződést kell írni, amiben benne van, hogy a Társulás az
üzemeltető. Ehhez ragaszkodok. Ettől függetlenül szállíthassa a focistákat is a kisbusz, de
akkor a Társulással kell eseti szerződést kötni. Lehetőleg egy vezetője legyen.
Gyalog Imre képviselő:
Nekem az lenne a javaslatom, hogy az új autó maradjon az önkormányzatnál, az Opelt adják
át az Idősotthonnak.
Dr. Papp László képviselő:
Csak az a gond, hogy az új autót fogják nézni, hogy szociális feladatokat ellát-e vagy sem.
Eseti jelleggel viheti a focistákat is.
Piskolczi Géza polgármester:
Döntsenek arról, hogy a pályázaton nyert gépkocsi az Öregotthon rendelkezésére álljon, és az
önkormányzat felmerült igényei szerint használja.
Dr. Papp László képviselő:
Most hozzanak egy elvi határozatot. És ha látják az üzemeltetési szerződést, átolvasása után
döntsenek.
Piskolczi Géza polgármester:
A Suzuki sorsa mi legyen?
Dr. Papp László képviselő:
Értékesítsék.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Falun belül is el lehetne adni.
Gulyás József jegyző:
A gépjárműadó átírása miatt kereskedőhöz kell bevinni.
Piskolczi Géza polgármester:
Beviszik egy kereskedőhöz, hogy egy irányárat adjon.
Ács Lászlóné képviselő:
Visszatérve az Idősek Otthonára. Doktor úrral levezettük a bevétel és kiadás alakulását, hogy
lenne megfelelő bevinni az intézményt. Most számolták ki, hogy 27 millió Ft térítési díjat
szedtek be ebben az évben.
Piskolczi Géza polgármester:
Döntsön a Képviselő-testület, hogy a kisbuszt az Idősek Otthona rendelkezésére bocsássák, és
az üzemeltetési szerződés elkészítését követően, ismét tárgyalják. A Suzuki gépkocsit pedig
értékesítsék.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2009. (I. 08.) számú
határozata
A Képviselő-testület
elvi döntést hozott arra vonatkozóan, hogy a pályázaton
megnyert Volkswagen gépkocsit a Dél-Nyírségi Szociális és
Gyermekjóléti
Központ
Bökönyi
intézményegysége
rendelkezésére bocsássa.
Döntött a Suzuki gépjármű értékesítéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. január 31.

2) Napirendi pont:
A főtér pályázati költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
Piskolczi Géza polgármester:
Már a múlt héten mindenkinek kiosztottuk a költségvetést. Ez így nem jól van, mert az új
normakönyv szerint kell a tételeket beárazni. A másik dolog az, hogy minden önkormányzat
egy pályázatot adhat be. A játszótér pályázat, Művelődési Ház rendbetétele, főtér rendezés
pályázatok közül csak egyre tud pályázni az önkormányzat. Mind a három a falumegújítás,
falufejlesztés körébe tartozik. El kell dönteni, melyikre pályázzunk?
Berki Györgyné képviselő:
Maradjon a főtérrendezés.
Piskolczi Géza polgármester:
Szombaton be lehetett volna adni a pályázatot, de nem munkanap, így egy nappal lerövidült a
határidő.
Gyalog Imre képviselő:
Mennyivel fog eltérni a költségvetés?
Piskolczi Géza polgármester:
Egy minimális összeggel. Plusz mínusz 5 %.
Dr. Papp László képviselő:
Miért az Axis Kft adta az ajánlatot?

Piskolczi Géza polgármester:
Nem ilyen formában kérték az ajánlatot. De azért ők adták, mert mikor a rendezési tervet
csinálta a Kft. megígérték, hogy grátiszban megcsinálják a főtér rendezési tervet. Csak már
egy csomó ideget megettem a főtér rendezési tervvel kapcsolatosan, mert Gibánéval már vagy
négy időpontban megegyeztünk, és még mindig nincs kész a terv. Ha a mai nappal nem lesz
kész, akkor lehet a Művelődési Házra fogjuk beadni a pályázatot. A pályázatíró ma dolgozni
fog, megcsinálja a pályázatot, de ha olyan anyagot kap, hogy nem tudja megcsinálni.
Dr. Papp László képviselő:
Legalább telefonon értesítse a testületet polgármester úr, hogy mire lesz beadva a pályázat.
Gyalog Imre képviselő:
Annak örülnék, ha olyan pályázatíró céggel dolgoztatnának, aki időben megcsinálja, és beadja
a pályázatot.
Piskolczi Géza polgármester:
Most nem a pályázatíró céggel van gond, hanem a pályázathoz szükséges anyaggal.
Áprilisban újra lehet pályázni főtérrendezésre. Ha most nem sikerül beadni a pályázatot,
akkor nem adják be a Művelődési Házra, hanem várnak áprilisig.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2009. (I.08.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, falumegújításra és
fejlesztésre igénybe vehető támogatásra kiírt pályázatot
benyújtja.
Megállapítja, hogy a felújítás a 354, 158/1, 676 hrsz-ok
tekintetében a 135/2008. (X.18.) 2. célterület kisléptékű
infrastruktúra fejlesztésre irányul.
Megállapítja, hogy a szóban forgó fejlesztés nettó 15.872.756
Ft összköltségű. Amennyiben szükséges a projekthez
szükséges önerőt az Önkormányzat saját erőből
finanszírozza.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
elkészítésére és aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

3) Napirendi pont:
A ravatalozó költségvetésének megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
9.494.056 Ft-os ajánlatot kaptak Tóth Andrástól, aki Lipták József atyának fogja csinálni a
kerítését. 5.180 e Ft-unk van erre a munkára. Kiszedett belőle bizonyos dolgokat, hogy
csökkenjenek a költségek. Maradna az irtás és sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton és
vasbeton munka, vakolás, rabicolás, aljzatkészítés, hideg és melegburkolás, lakatosszerkezet
elhelyezése, festés, tapétázás, korrózióvédelem, útburkolat, térkövezés, bitumenes alap. Ez
mindösszesen 4.464.892 Ft nettóban. Nincs benne a kert megépítése, utcai kerítés, előtető.
715 e Ft maradna ezekre a tételekre.
Dr. Papp László képviselő:
Az előtető mindenféleképpen kell.
Piskolczi Géza polgármester:
Két árajánlat van, de a másikat be sem hoztam, mert 11 millió Ft felett van.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Kérjenek be több árajánlatot. Van, amit a Kft. is meg tud csinálni, pl. parkosítás.
Dr. Horváth József képviselő:
Maga az épület legyen rendben, és az előtető. Később is lehet díszburkolat.
Papp Csaba képviselő:
Nincsen 3 millió Ft, hogy megpótoljuk, és rendbe tegyük a ravatalozót? Mindenre van pénz,
erre nincsen.
Piskolczi Géza polgármester:
Kér más vállalkozóktól is árajánlatot.
Dr. Papp László képviselő:
Ha csináljuk a parkot, akkor a katona sírját és a kő keresztet is vonjuk bele az udvarba. A
mezsgyét húzzák kijjebb, ha szükséges.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Bökönyivel is lehetne csináltatni ezeket a munkákat.
Piskolczi Géza polgármester:
Boros Tibor kőműves vállalkozó tudná megcsinálni. Megmondjuk neki, hogy 4-5 millió Ft
van, meg tudja-e csinálni ebből az összegből.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2009. (I.08.) számú
határozata
A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a ravatalozó
felújításához több vállalkozótól kérjen árajánlatot.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. január 31.

4) Napirendi pont:
Kaló József (Dépker Kft.) bérleti díjáról döntés
Piskolczi Géza polgármester:
Mindenki megkapta az írásbeli előterjesztést.
Gulyás József jegyző:
Iparűzési adót nem lehet eltörölni.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Én az idei évre elengedném a bérleti díjat, a gazdasági válságra tekintettel.
Piskolczi Géza polgármester:
Beszéltem egy-két dolgozóval, és azt mondták, hogy meg vannak ijedve, mert már fél
műszakban dolgoznak. Teljes műszakban 60-80 e Ft-ot kerestek.
Berki Györgyné képviselő:
Reggel 8-tól este 8-ig.
Piskolczi Géza polgármester:
Lehet, ha nem adjuk meg a kedvezményt, akkor megy más településre, ahol megkapja.
Dr. Papp László képviselő:
Nem vagyok ellene, hogy csökkentsük, de hogy ingyen odaadjuk az épületet. Az iparűzési
adót semmiképp nem engedjük el, de lehet a bérleti díj csökkentéséről tárgyalni, de csak a
2009. évre. 2010-ben visszaáll az eredeti bérleti díjra, esetleg újratárgyalják. 50 %-ra gondolt.
Taskó Miklós képviselő:
Én 50 e Ft-ra gondoltam. Minden évben ezt csinálja.
Papp Csaba képviselő:
Szerintem 40 e Ft legyen.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2009. (I.08.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások, és
egyéb helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint állapítja
meg 2009. január 01-től, az árak bruttó értéket
tartalmaznak:
- összkomfortos lakás
100 ft/m2 (95 ft)
- komfortos lakás
75 ft/m2 (69 ft)
- félkomfortos lakás
55 ft/m2 (48 ft)
- komfort nélküli
45 ft/m2 (39 ft)
- Konyhai ebédlő díja
lakodalmak rendezésekor:
90.000.-/alk. (85.900/alk.)
Más alkalmanként maximum 20.000 Ft.
- DÉPKER Kft.
40.000.-/hó (76.300/hó)
- Egészségház orvosi
rendelők díjai
250 ft/hó/m2 / értékestést
követően
Ezzel egyidejűleg a 191/2008.(XII.18.) határozatát hatályon
kívül helyezi.

Dr. Komoróczy Péter és Berki Györgyné képviselők elhagyták az üléstermet.
5) Napirendi pont:
A Református temető vételének megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
Molnár Csilla tiszteletes asszonnyal telefonon beszéltem. Felajánlottuk a Teleház 10 éves
bérlését a Református Egyház tulajdonában lévő területért. 7100 m2-es terület a temetőben az
ő tulajdonuk. Ezt a cserét a tiszteletes asszony nem fogadta el. A Vadásztársasággal már
szerződést kötött az imaházzal kapcsolatban. És úgy hallotta, hogy a szomszédos területet az
önkormányzat 500 e Ft-ért vette meg. Ezt a területet ő is eladja 500 e Ft-ért. Ehhez kérné a
Képviselő-testület hozzájárulását.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2009. (I.08.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött a Református Egyház tulajdonában álló temetői rész
megvételéről 500 e Ft-os áron.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
6) Napirendi pont:
Egyebek
Piskolczi Géza polgármester:
Megváltozott a szociális törvény, és az önkormányzatnak minden szociális segélyben
részesülőt foglalkoztatni kell 90 napig, 6 vagy 8 órában. Körülbelül 200 fő van, aki szociális
segélyben részesül.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ez kötelezővé van téve az önkormányzatoknak?
Piskolczi Géza polgármester:
Nem kötelező. Ha alkalmazzuk őket, akkor csak 5 %-ba kerül az önkormányzatnak, ha
szociális segélyt fizetünk, akkor 20 %-ba. A Dél-Nyírségi Társulás felé hamarosan
munkatervet kell leadni. Két ciklusban tudnánk őket alkalmazni. Márciustól júniusig, júliustól
októberig. Ki kell találni, hogy mit csináljon ez a sok ember. A nyárfást be fogják kapálni, a
hiányzó részt elültetik, parlagfű irtása.
Gulyás József jegyző:
Ha nem fognak dolgozni, akkor meg fog szűnni a szociális segélyük.
Dr. Papp László képviselő:
Úgy látom, hogy mindenki megijedt ettől. Nektek kell átgondolni, hogy mit tudnának
csinálni. Ha Nagy Sándor nem elég az irányításra, akkor fel kell venni 1-2 embert, úgyis meg
fog térülni az a pénz. Rendeletet kellene ezzel kapcsolatosan alkotnunk. A táppénzt be kell
fejezni. Ki kell nevezni egy bizottságot, és ha elmegy táppénzre valaki, lemenni ellenőrizni.
Ha nincs otthon akkor mehet a dolgára, el kell venni a szociális segélyt is. El kell mondani
nekik az elején. Az Ügyrendi Bizottsággal is összeülünk a rendeletet megalkotni. A határ
tiszta szemetes, az utca szemetes, van mit csinálni a faluban.
Papp Csaba képviselő:
A temetőt rendbe kell rakni.

Gyalog Imre képviselő:
Csatornák, vízelvezető árkok kitakarítását is meg kell csinálni.
Piskolczi Géza polgármester:
Dr. Papp László képviselő úr javaslata volt az egyebekben a temető üzemeltetésének
megtárgyalása. Átadnám a szót a képviselő úrnak.
Dr. Papp László képviselő:
Kérdezni szeretnék ezzel kapcsolatban. Már január van. Sikerült-e a közműveket átíratni, a
rendszert felépíteni? Ki lesz a gondnok? A személyét is meg kell nevezni. A Kft-hez fog
tartozni az üzemeltetés, de nekik kell a személyt kijelölni.
Piskolczi Géza polgármester:
Még nincs megoldva ez a dolog, közbejött az ünnep. Dalanics Lászlónak említette, hogy fog
vele beszélni erről, majd felkeresi. Mással is beszélt már, de nevetségesnek tartották az
összeget.
Dr. Papp László képviselő:
Javaslom, hogy határozzák meg polgármestert felelősnek, és jelöljenek meg 3 napot
határidőnek.
Gulyás József jegyző:
Kell egy tervet készíteni a temető üzemeltetéséhez, hogy hová lehet temetni. Meg kell keresni
az Orfeuszt ezzel kapcsolatban.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2009. (I.08.) számú
határozata
A Képviselő-testület
megbízza a polgármestert, hogy Dalanics László Bököny,
Árpád u. 54. szám alatti lakossal a temető gondnoki
feladatainak ellátására a megbízási szerződést elkészítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 3 nap

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

Kmft.

Piskolczi Géza sk.
polgármester

Gulyás József sk.
jegyző

Gyalog Imre sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Taskó Miklós sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

