Bököny Község Képviselő-testülete
2008. július 29-án tartott ülésének
7-23/2008.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (99-112/2008.)

TÁRGYSOROZAT
1) A Bentlakásos Idősek Otthon 2008. évi költségvetése és a 2007. évi beszámoló
megtárgyalása, elfogadása
2) Az oktatási-nevelési intézmények vezetőinek tájékoztatója a 2007/2008. évi tanév és
nevelési év eredményeiről, az oktató-nevelő munka helyzetéről
3) Az oktatási-nevelési intézmény vezetőjének gazdálkodási megszorításokról szóló
intézkedési terve a 2008/2009. évi tanévre
4) A Bököny KHT szervezeti, személyi változásairól, átalakításáról
5) Tájékoztató a Magyar Államkincstár ellenőrzéséről
6) Döntés a jegyző helyettesítéséről Geszteréd településen
7) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
8) Egyebek
Piskolczi Géza sk.
Polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 29-án tartott
üléséről.
Jelen vannak:
Piskolczi Géza
Kovács Tibor
Gulyás József
Berki Györgyné
Gyalog Imre
Dr. Horváth József
Dr. Papp László
Pelles Brigitta
Szűcsné Fekete Irén
Ködöböcz Zoltán
Nagy Sándor
Fekete Beáta
Surányi Istvánné
Dr. Dalanics Beáta

polgármester
alpolgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
ÁMK Ig. hely.
KHT ügyvezető
gazdasági előadó
ADÉL gazdasági képviselő
ADÉL munkaszervezet vezető

Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Szűcsné Fekete Irén és Dr. Papp László képviselőket. A
javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére:
1) A Bentlakásos Idősek Otthon 2008. évi költségvetése és a 2007. évi beszámoló
megtárgyalása, elfogadása
2) Az oktatási-nevelési intézmények vezetőinek tájékoztatója a 2007/2008. évi tanév és
nevelési év eredményeiről, az oktató-nevelő munka helyzetéről
3) Az oktatási-nevelési intézmény vezetőjének gazdálkodási megszorításokról szóló
intézkedési terve a 2008/2009. évi tanévre
4) A Bököny KHT szervezeti, személyi változásairól, átalakításáról
5) Tájékoztató a Magyar Államkincstár ellenőrzéséről
6) Döntés a jegyző helyettesítéséről Geszteréd településen
7) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
8) Egyebek
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2008. (VII.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) A Bentlakásos Idősek Otthon 2008. évi költségvetése és a
2007. évi beszámoló megtárgyalása, elfogadása
2)
Az
oktatási-nevelési
intézmények
vezetőinek
tájékoztatója a 2007/2008. évi tanév és nevelési év
eredményeiről, az oktató-nevelő munka helyzetéről
3)
Az
oktatási-nevelési
intézmény
vezetőjének
gazdálkodási megszorításokról szóló intézkedési terve a
2008/2009. évi tanévre
4)
A Bököny KHT szervezeti, személyi változásairól,
átalakításáról
5)

Tájékoztató a Magyar Államkincstár ellenőrzéséről

6)

Döntés a jegyző helyettesítéséről Geszteréd településen

7)
Polgármester
határozatokról

tájékoztatója

a

lejárt

határidejű

8) Egyebek
Napirend tárgyalása:
1) A Bentlakásos Idősek Otthon 2008. évi költségvetése és a 2007. évi beszámoló
megtárgyalása, elfogadása
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Az átminősítés következtében az
Idősek Otthona költségvetési maradványa 3.400 e Ft, mely átcsoportosításra kerül az ez évi
finanszírozásra. Ezt követő időszakra a beszámolási kötelezettséget úgy határozták meg, hogy
negyedévente számoljanak be a működéséről.
Piskolczi Géza polgármester:
A 3.400 e Ft-tal kifogásai vannak, hiszen az önkormányzat pénzügyi nehézségekkel küzd.
Miért nem lehet ezt az összeget visszautalni fel nem használt költségként az
önkormányzatnak?
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Surányi Istvánné ADÉL gazdasági képviselő:
Elkészítették a 2007. évi beszámolót, melyből kiderül az önkormányzat hozzájárulása ezen
összeghatárig nem került felhasználásra. Kérték az önkormányzatokat, hogy nyilatkozzanak,
mi legyen a pénzmaradvány sorsa. Minden önkormányzat azt nyilatkozta, hogy szeretnék, ha
ez az összeg beszámításra kerülne. Bököny is ezt nyilatkozta. Készült előterjesztés,
előirányzat módosítás formájában, amelyet a Képviselő-testület tárgyalt és jóváhagyott. Ezért
az önkormányzat 4.000 e Ft-os támogatását csökkentették a pénzmaradvánnyal. Így az
önkormányzat már csak 600 e Ft hozzájárulással tartozik a Dél-Nyírségi Társulás felé, de ezt
az összeget is csökkenteni fogják. Ha a Képviselő-testület másképpen dönt, akkor az első
féléves részt levonnák és a különbözetet visszautalnák.
Dr. Horváth József képviselő úr megérkezett az ülésterembe.
Dr. Dalanics Beáta ADÉL munkaszervezet vezető:
Kétféleképpen dönthet a testület. Dönthet arról, hogy ezt az összeget beszámítják. Erről
beszélt Surányi Istvánné ADÉL gazdasági vezető. Vagy pedig az intézménynél kerül
felhasználásra ez az összeg. Ez a két lehetőség van.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2008. (VII.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Bentlakásos Idősek Otthona 2008. évi költségvetését és a
2007. évi beszámolóját elfogadta.
2) Az oktatási-nevelési intézmények vezetőinek tájékoztatója a 2007/2008. évi tanév és
nevelési év eredményeiről, az oktató-nevelő munka helyzetéről
Pelles Brigitta képviselő:
Az Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság elfogadásra javasolta a napirendi pontot,
szóbeli kiegészítésük nem volt.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2008. (VII.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az oktatási-nevelési intézmények vezetőinek a 2007/2008. évi
tanév és nevelési év eredményeiről, az oktató-nevelő munka
helyzetéről szóló tájékoztatóját elfogadta.
3) Az oktatási-nevelési intézmény vezetőjének gazdálkodási megszorításokról szóló
intézkedési terve a 2008/2009. évi tanévre
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Hiányolták, hogy az ÁMK részéről nem volt senki jelen,
így a felmerült kérdésekre senki nem tudott választ adni. A Bizottság javaslata: a 3. osztályos
csoport összevonása, a napközis csoportok évfolyamonként legyenek megállapítva, 5
pedagógus + 1 fő konyhai dolgozó létszámleépítése, az angol csoportbontás maradjon,
szeptembertől egy fő biztonsági őrt alkalmazzanak.
Piskolczi Géza polgármester:
Fekete Beáta gazdasági előadó fog készíteni egy rendelet-módosítást, hogy az előbb felsorolt
megszorításoknak mekkora a vonzata: munkabér, járulékai, dologi kiadások. Ez lesz az
Igazgató úr rendelkezésére bocsátva.
Dr. Papp László képviselő:
Augusztus 15-ig szeretnék látni ezt a rendelet-módosítást.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Azt is megfogalmazta a bizottság, hogy olyan döntést kell hozni, amely nem jár Munkaügyi
Bírósággal.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2008. (VII. 29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
A napköziotthoni foglalkozás szakfeladaton a napközi-otthoni
igényt illetve a közoktatási törvény által előírt létszámot
figyelembe véve 4 napközis csoport megszüntetése válik
szükségessé 2008. 09. 01-től. A feladatellátás megszűnése
következtében egy pedagógus álláshely megszüntetésre kerül,
mivel a további 3 pedagógus gyermekgondozási segélyben,
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illetve gyermekgondozási díjban részesül, emiatt felmentési
védelem alatt áll. A 3 pedagógus tényleges jogviszony
megszüntetésének időpontja gyermekük gondozása céljából
igénybevett fizetés nélküli szabadság lejárata.
Az általános iskolai oktatás szakfeladaton a 3. évfolyamon a
racionalitási elvek illetve a lemorzsolódások alapján
osztályösszevonás, továbbá a tanulószobai foglalkozás
megszüntetése válik szükségessé 2007. 09. 01-től. A
feladatellátás megszűnése miatt két pedagógus jogviszonyának
tényleges megszüntetésének időpontja gyermekük gondozása
céljából igénybevett fizetés nélküli szabadság lejárata.
A képviselő-testület döntését az ÁMK oktatási nevelési
intézmény vezetőjének gazdálkodási megszorításokról szóló
intézkedési terve alapján hozta meg.
A képviselő-testület fenntartói körén belül – költségvetési
szerveinél és polgármesteri hivatalánál – a meglévő üres
álláshelyeken, 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.
Felelős: ÁMK Igazgató
Határidő: 2008. szeptember 01.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2008. (VII. 29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az Óvodai intézményi étkeztetés szakfeladaton az óvodai
étkezők mutatószámának folyamatos csökkenése következtében
szakmai, takarékossági okokból 2008. 09. 01-től egy fő konyhai
álláshely megszüntetése mellett döntött.
A képviselő-testület döntését az ÁMK oktatási nevelési
intézmény vezetőjének gazdálkodási megszorításokról szóló
intézkedési terve alapján hozta meg.
A képviselő-testület fenntartói körén belül – költségvetési
szerveinél és polgármesteri hivatalánál – a meglévő üres
álláshelyen, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
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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.
Felelős: ÁMK Igazgató
Határidő: 2008. szeptember 01.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2008. (VII.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
elfogadta az oktatási-nevelési intézmény vezetőjének
gazdálkodási megszorításokról szóló intézkedési tervében
szereplő egy fő biztonsági őr felvételét az előterjesztés 13.
pontja alapján.
Felelős: ÁMK Igazgató
Határidő: 2008. szeptember 01.

Ködöböcz Zoltán ÁMK Igazgató helyettes elhagyta az üléstermet.
4) A Bököny KHT szervezeti, személyi változásairól, átalakításáról
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Javaslatuk, hogy a KHT Kft-ként működjön tovább,
felhatalmazzák az önkormányzatot a szükséges teendők elvégzésére. Az összes nem
szaktevékenységet a Kft. csinálja, itt elsősorban a takarításra gondoltak. Az elvégzett munka
tényleges számlázással legyen kifizetve. Átalánydíjas szerződésről is szó esett, de vagy
magasan vagy alacsonyan lenne megállapítva, akkor az gondokat jelentene. A takarítólétszám
megállapítása 900 m2/fő-ben állapították meg. A 8 fő takarító létszámot le lehetne
csökkenteni 5 főre. A KHT megszűnése esetén a könyvvizsgálati díj megszűnne.
Piskolczi Géza polgármester:
A takarítóknak mikorra kell megszerezni a végzettséget?
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Surányi Istvánné ADÉL gazdasági képviselő:
Ez még csak tervezet. Lesznek átmeneti rendelkezések a már munkában állókra.
Piskolczi Géza polgármester:
Az Iskolában 4 fő takarító van, 1 fő a konyhán, 1 fő a Művelődési Házban. Az Iskolában
nemcsak takarítanak, hanem uzsonnát is osztanak. 4 fő kell az iskolába, viszont a többi helyre
1 fő kevés.
Dr. Papp László képviselő:
Az ÁMK-nál 3 takarító legyen, és a többi helyre 2 fő.
Dr. Horváth József képviselő:
Javasolták, hogy ami a létszám leépítésből megtakarítás lesz, abból az összegből egy nagy
teljesítményű takarítógépet és mosógépet vásároljanak.
Piskolczi Géza polgármester:
Ha vesznek egy nagy teljesítményű takarítógépet, ami kb. 500 e Ft, nehezen fogják
kihasználni. Kevés sík területük van. Egy 80-100 kg-os gépet egyik szintről a másikra vinni
elég nehéz.
Nagy Sándor KHT ügyvezető:
Balkányban járt, ahol ezt az utat már végigjárták. Ügyvédet bíztak meg. Háromszor
módosította az alapszabályt, mert az elkészített alapszabályt, amelyet a Képviselő-testületnek
jóvá kell hagynia, kétszer nem fogadták el. Három hónapig húzódott az átalakítás. Nem
mindegy milyen időszakot választanak a cégbejegyzésre, ha lehetséges hónap közepén kell
lebonyolítani.
Dr. Horváth József képviselő:
Maradjon meg a KHT, mert bizonyos beruházásoknál önerőként szolgálhat. Itt van például a
szennyvízberuházás. Meg kellene próbálni, hogy minél több szolgáltatást végezzenek a
lakosság felé.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A mezőőröket is lehetne foglalkoztatni a Kft. keretein belül.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2008. (VII.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött a Bököny Kht. Kft-vé történő átalakításáról.
Megalakulást követően az összes nem szaktevékenységet a Kft.

8

végezze. A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Papp László
ügyvéd Urat a dokumentumok elkészítésére a Kht. átalakítására.
Felelős: Dr. Papp László
Határidő: 2008. szeptember 01.
Nagy Sándor KHT ügyvezető elhagyta az üléstermet. Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK
kult. ig. hely. megérkezett.
5) Tájékoztató a Magyar Államkincstár ellenőrzéséről
Dr. Horváth József képviselő:
Olyan kitétellel javasolja elfogadásra a Pénzügyi Bizottság, hogy tegyenek javaslatot az ÁMK
felé. Legyen egy statisztikai felelős. Nem megfelelő helyről kértek szakvéleményt, és emiatt
visszavonásra került 2.700 e Ft. Ez járt volna nekik. Az Igazgató úr felelőssége, hogy az
iskola jó helyről szerezte be, az óvoda pedig nem. Legyen felelős az önkormányzatnál is, aki
ezeket átnézi. Jobban figyeljenek oda ezekre a dolgokra.
Piskolczi Géza polgármester:
Surányi Istvánnénak nincs javaslata, hogyan lehetne ebből a mínuszból visszakövetelni?
Surányi Istvánné ADÉL gazdasági képviselő:
A 2007ed költségvetési év márciussal befejeződött. Javaslata, hogy a 6/3 pályázaton belül
próbáljanak ebből a kiesett normatívából igényelni. A le nem hívott normatíva be lett
számítva.
Pelles Brigitta képviselő:
Sajnálja ezt a dolgot, de mindig Balkányból kérték eddig is a szakvéleményeket. Sokat tanult
ebből az ellenőrzésből. Tanúsága, hogy mindennek saját maga utána fog nézni.
Dr. Papp László képviselő:
Arra kellene vigyázni, hogy ne maradjon bent normatíva. Inkább kicsivel többet igényeljenek,
és visszafizetik, de bent ne maradjon.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ő inkább azt mondja, hogy törekedjenek a pontosságra. Nem szereti, ha valamit megkapnak,
és vissza kell fizetni. Tájékozatlanság tükröződik a munkájukból. Pelles Brigitta az intézmény
vezetője, az ő kötelessége, hogy minden rendben legyen. Pontatlanság van a munkájukban. A
jövőben oda kell figyelni.
Piskolczi Géza polgármester:
Nem kellett volna elengedni Ködöböcz Zoltán Igazgató helyettes urat, mert ő felelős a
statisztikákért. De ez már nem statisztika kérdése, hogy mit hívnak le és mennyit. Ez már a
gazdasági vezető feladata.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2008. (VII.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Magyar Államkincstár ellenőrzéséről szóló tájékoztatót
elfogadta.
6) Döntés a jegyző helyettesítéséről Geszteréd településen
Piskolczi Géza polgámester:
Geszteréden a jegyző asszony nyugdíjba vonul, és míg nincs meghirdetve az állás. 4 hónapig
kellene helyettesíteni.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2008. (VII.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
engedélyezi és hozzájárulását adja, hogy négy hónap
időtartamra 2008. augusztus 18-tól 2008. december 17-ig
Geszteréd Község településen a jegyzői munkakört
helyettesítésben végezze Bököny Község Jegyzője Gulyás
József.

7) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Piskolczi Géza polgármester:
Szeretné kiegészíteni a tájékoztatóját. Járó Sándor részére 440 e Ft-ot gyűjtöttek össze,
amelyet oda is adtak neki. A falunappal kapcsolatban átadja a szót Bobikné Sándor Erzsébet
ÁMK kult. ig. helyettes részére. Simon Géza szervezővel gond volt.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. helyettes:
Március április hónapban döntött a testület a programokról. A szóbeli megállapodást Simon
Gézával írásbeli megállapodás követte. 150 e Ft előleget kért, amelyet meg is kapott. 3 éve 4
alkalommal hívták rendezvényekre és eddig semmi gond nem volt. A falunap hetében felhívta
őket Balkány polgármestere, hogy lesz Bökönyben Homonyik Sándor, mikor ő nem is tud
róla. Hiába próbálták telefonon elérni Simon Gézát nem sikerült. Majd küldött neki egy sms-t,
hogy az előleget 10 napon belül visszafizeti, de foglalók vannak nála. Elküldte az előadók
telefonszámait. Josh és Jutta és Aradczky László számát nem tudta, így őket nem tudták
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elérni. 670 e Ft lett kifizetve kulturális programokra a 720 e Ft helyett. 2 előadó nem jött el,
helyettük jött egy másik. Az artisjus költsége nem lett betervezve.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Szeretné emlékeztetni a Képviselő-testületet, hogy hozták egy határozatot, amelyben az
szerepel, hogy a falunap költségvetése 1.100 e Ft, és polgármester úr a szavát adta, hogy ezt
az összeget nem lépik túl. Mi történt?
Piskolczi Géza polgármester:
A szerzői jogdíj, a Kht. sátorállítása nem lett betervezve. 50 e Ft-ot kaptak a Szabolcs
Takarékszövetkezettől, de nem volt meghatározva, hogy mire lehet felhasználni. 12.950 Ft
maradvány van, ha leveszik a be nem tervezett összegeket.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. helyettes:
A 150 e Ft nélkül kezeljék a költségeket, mert ezt az összeget vissza tudják követelni.
Dr. Papp László képviselő:
Valóban nem így állapodtak meg. A határozatban benne van, hogy kulturális programra 720 e
Ft, egyéb dologra 380 e Ft-ot lehet felhasználni. 380 e Ft-ot adtak vendéglátásra,
sátorállításra, minden egyébre. Ehhez képest már a vendéglátás 400 e Ft. Összeszámolta és a
380 e Ft-tal szemben kijött 545 e Ft. A Szabolcs Takarékszövetkezettől kaptak 50 e Ft-ot, azt
elvitte a szerzői jogdíj. Megbeszélték, hogy ingyen étel nem lesz, csak a fellépőknek.
Polgármester úr kérte, hogy megvendégelhesse a lakosságot, és ő finanszírozza. Kifizetésre
kerültek ezek az összegek, ha igen, akkor hogyan?
Piskolczi Géza polgármester:
Megnézte a tavalyi költségvetést, és akkor a Kht. nem számlázott le költséget. A Pénzügyi
Bizottság számolja ki mennyivel lépték túl, és kifizeti.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Milyen szankciót lehet alkalmazni azzal az emberrel szemben, aki felelőse a határozat
végrehajtásának, és túllépi a határozatban foglaltakat. Ha ezt fogják csinálni, akkor
feleslegesen fognak itt ülni. Azt mondta polgármester úr, hogy ha túllépik a költségvetést,
akkor azt ő állja. Javaslata, hogy az 1.100 e Ft feletti összeget fizesse be az önkormányzat
számlájára. Ezt így nem lehet tovább csinálni. Mindig mindent túllépnek. Nem fognak többet
falunapot csinálni, és nem fognak rajta vitázni.
Dr. Papp László képviselő:
Ki lettek mér fizetve ezek a költségek? Az alpolgármester írta alá?
Kovács Tibor alpolgármester:
Behívták a pénzügyre, hogy írja alá. Aláírás előtt megkérdezte polgármester urat, hogy az
1.100 e Ft-os keretbe belefér-e. Azt mondta polgármester úr, hogy belefér, akkor írta alá.
Piskolczi Géza polgármester:
Az a javaslata, hogy minden második évben rendezzenek falunapot.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely. , Fekete Beáta gazdasági előadó, Surányi
Istvánné ADÉL gazdasági képviselő elhagyták az üléstermet.
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Dr. Papp László képviselő:
Vegyék ki a falunapot, nincs értelme csinálni.
Piskolczi Géza polgármester:
Nézzék tovább a tájékoztatóját. A szociológus, logopédus, gyógypedagógus szakemberek
foglalkoztatottságát bővíteni kell. Több órára lenne igény. Még mikrotérségen belül is fognak
róla beszélni. Vagy a mikrotérség felvesz még egy tanárt, vagy nekik kell gondoskodni még
egy szakemberről. Pl. egy logopédus 2000 Ft/óra.
Pelles Brigitta képviselő:
A logopédusra és a gyógypedagógusra van a legnagyobb szükség.
Piskolczi Géza polgármester:
Az orvosi ügyeletet kifogásolja, hogy az eseti kiszállások nincsenek arányban a térítési díjjal.
70 %-ban Balkány veszi igénybe az ügyeleti ellátást.
Dr. Horváth József képviselő:
Nagy arányban veszi igénybe az ügyeletet Balkány, utána következik Nyírmihálydi. Ott azt is
megcsinálják, hogy nincs pénzük felhívni az ügyeletet, felhívják a 104-et, és ők hívják az
ügyeletet. Sokszor nem indokolt mikor kimennek.
Piskolczi Géza polgármester:
Bököny jobban járna, ha eseti kiszállás után fizetnének. Ki lehet lépni a balkányi ügyeletből,
de meg kell lennie a feltételeknek. A Kenyérbolt hasznosítására is várja a véleményeket. Azt
az épületet azért lebontani nem szabad, hogy nagyobb legyen az óvodai udvar.
Pelles Brigitta képviselő:
Maradjon, de fel kell újítani, mert nagyon veszélyes.
Dr. Papp László képviselő:
Véleménye szerint le kell bontani. Átláthatóbb lenne az óvodai udvar. Minek költeni a
felújítására. Üzlethelyiségnek már kiadni nem fogják tudni, nem megfelelő. Az-az érdekük,
hogy minél csendesebb legyen az utca. Ugyanez lesz a sorsa a Kht. telepnek is.
Piskolczi Géza polgármester:
Szavazzanak arra vonatkozólag, hogy lebontsák-e a Kenyérbolt épületét.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2008. (VII.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött a Kenyérbolt épületének lebontásáról.

12

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. augusztus 31.
Gyalog Imre képviselő:
Az illegális hulladékokkal kapcsolatban szeretné elmondani, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő utakra öntik ki a veszélyes hulladékot. A mezőőrök jelentik-e ezeket az
eseteket. Nem lehet közlekedni, az út közepébe öntik.
Piskolczi Géza polgármester:
Ezeknek utána fog nézni. A informatika épülettel kapcsolatban jött egy kérés cserére. A
református iskolát cserélnék el a Teleházra. Idehoznák be az imaházat.
Berki Györgyné képviselő:
Sokkal jobb állapotba van a Teleház épülete. Nem szabad elcserélni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A két ingatlant össze se lehet hasonlítani.
Piskolczi Géza polgármester:
Az udvaron lévő műhelyről is dönteni kell. Az irattár kicsi, sok olyan dolog van, amit nem
tudnak hová tenni. Meg kell tartani lomosnak. A másik részét az iskolának adni, a padokat,
székeket tudnák hová tenni. A többi részét le kell bontani, és elkeríteni az iskolát.
Csinálnának egy parkolót.
Dr. Papp László képviselő:
Fel fog szabadulni a Kht. iroda, az elég lenne raktárnak. Nincs szükség ennyi lomos épületre.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2008. (VII.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött a Bököny Kht. Kossuth u. 3. szám alatt lévő telepének
elbontásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ki dönti el kiknek jár élelmiszer csomag?
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Piskolczi Géza polgármester:
A rászoruló nyugdíjasok, a három családosok, két családosok kapnak, és utána, aki még
belefér. 800 család kapott most. Ács Lászlóné hozza a listát, és együtt átnézik.
Gulyás József jegyző:
Ezt követően az Igazgatási Bizottság fog dönteni róla.
Piskolczi Géza polgármester:
A földtulajdonosoktól 500 Ft/hektár kerülőbért kellene szedni.
Gyalog Imre képviselő:
Ezzel egyetért, de aki vigyáz a földre az vállaljon is érte felelősséget.
Pelles Brigitta képviselő:
A gazdákat össze kell hívni és velük is meg kell beszélni. Az ő édesapja vigyáz a földjére.
Dr. Papp László képviselő:
A főtérrendezés hogy áll?
Piskolczi Géza polgármester:
Húzódik, állítólag szeptemberben lesz az első leosztás.
Dr. Papp László képviselő:
A szennyvíztisztítót ki fogja üzemeltetni?
Piskolczi Géza polgármester:
A tisztító Bököny területén lenne, de a Nyírségvíz Zrt. üzemeltetné.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2008. (VII.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatokról
elfogadta. A falunapi költségek megtárgyalását elnapolja.
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8) Egyebek
- Tóth Attila r. őrnagy őrsparancsnoki beosztásba nevezésének véleményezése
Gulyás József jegyző:
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság, Nagykállói Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztásába Tóth
Attila r. őrnagy urat kívánják kinevezni. Ezzel kapcsolatban kérik a Képviselő-testület
állásfoglalását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2008. (VII.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
támogatja Tóth Attila r. őrnagy úr a Nyíregyházi
Rendőrkapitányság, Nagykállói Rendőrőrs őrsparancsnoki
beosztásba történő kinevezését.

- Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely. újságírói tanfolyamon való részvételének
támogatása
Gulyás József jegyző:
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Helyi Lapok Szakosztálya a szövetség és Földes
nagyközség önzetlen támogatásával, a Bálint György Újságíró Akadémia szakmai
egyetértésével kilencedik éve szervez bentlakásos, 50 órás tanfolyamot helyi újságok
szerkesztői, munkatársai, valamint azon kollégák részére, akik munkakörükben
kommunikációs és/vagy pr-menedzseri feladatokat látnak el. A képzés helye Földes, ideje
2008. augusztus 31-2008. szeptember 06. Részvételi díj 45.000 Ft.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2008. (VII.29.) számú
határozata
A Képviselő-testület
támogatja Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult. ig. hely. a
Magyar Újságírók Országos Szövetsége Helyi Lapok
Szakosztálya, Földes nagyközség és a Bálint György Újságíró
Akadémia által szervezett 50 órás tanfolyamon való részvételét.
A részvételi díjat, melynek összege 45.000 Ft, az Önkormányzat
finanszírozza a 2008. évi költségvetése terhére.
Bejelentések:
Dr. Papp László képviselő:
Jártak a püspök úrnál. Azt mondta, hogy semmi akadálya nem lesz annak, hogy a ravatalozó
területét ideadják. A tárgyalásig a megállapodást meg kellene csinálni. A szőlőfölddel
kapcsolatban még nem állapodtak meg.
Gulyás József jegyző:
Közigazgatási szünetet nem tartanak a polgármesteri hivatalban, de minden dolgozónak
legalább 10 napot ki szeretnének adni.
Nagyon sok felszólítást küldtek ki a gazos portákra. Főként, ahol nem laknak ott vannak
problémák. 9 embernek büntetést szabott ki. Bontásra ítélt házak száma 35. A parlagfüvet
június 30-ig kellett levágni. 38 felszólítást küldött ki.
Berki Györgyné képviselő:
Csinálni kell valamit a József Attila utcán, megáll a víz. Nagyon sok pénzébe van a
hivatalnak.
Több napirendi pont nem volt, polgármester az ülést bezárta.
Kmft.

Piskolczi Géza sk.
polgármester

Gulyás József sk.
jegyző

Szűcsné Fekete Irén sk.
Dr. Papp László sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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