Bököny Község Képviselő-testülete
2009. június 05-én tartott rendkívüli üléséről
132-24/2009.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (106-109/2009.)

TÁRGYSOROZAT

1) Az Energizer Kft. "Vegyünk tiszta levegőt!" pályázat megtárgyalása
2) Egyebek

Piskolczi Géza sk.
Polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 05. napján 13.00 órakor
megkezdett üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Piskolczi Géza
Kovács Tibor
Ács Lászlóné
Berki Györgyné
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Papp Csaba
Dr. Papp László
Pelles Brigitta
Szűcsné Fekete Irén

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József

jegyző

Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat. A mai napra
kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv hitelesítőknek
Berki Györgyné és Dr. Komoróczy Péter képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.

Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Az Energizer Kft. "Vegyünk tiszta levegőt!" pályázat megtárgyalása
2) Egyebek

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2009. (VI. 05.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Az Energizer Kft. "Vegyünk tiszta levegőt!" pályázat
megtárgyalása
2) Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont:
1) Az Energizer Kft. "Vegyünk tiszta levegőt!" pályázat megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
Itt járt az Energizer Kft-től R. Nagy Gábor. Elmondta, hogy nem tudjuk a ravatalozó parkját
felújítani, mivel nem frekventált helyen található. Javaslatai szerint a főtér parkját kellene rendbe
rakni, a Kossuth utca keresztjénél lévő parkot, vagy a nyárfás melletti területet, de a terület
nagysága miatt az nem ajánlott. Én a főtér rendbetételét javasolnám. A kerítést le kellene vágni
betonlábazatig, és körbe padokat kellene tenni. A következőket lehetne megvalósítani. A felújítás
során a következőket tartjuk elképzelhetőnek: a beton lábazaton található vas korlát eltávolítása, a
lábazat kijavítása, lefestése, a lábazatra pihenő, ülőpadok kialakítása, a meglévő padok egyike
felújításra kerülhetne, a két fenyő kivételével valamennyi növény eltávolítása, a terület
fellazítása, elegyengetése, szükség szerint feltöltése, egynyári virágágyás kialakítása, évelő
ágyások kialakítása, cserjecsoportok telepítése, fák ültetése, belső közlekedő út kialakítása és
murvával történő megszórása, kerti padok kihelyezése, fűmagvetés, hosszú hatástartamú
műtrágya kiszórása, a beton lábazaton kívül a jelenleg földes részre szintén murvaszórás
kerülhetne.
Papp Csaba képviselő:
A kerékpárút hol lesz?
Piskolczi Géza polgármester:
A park túlsó oldalán menne.
Papp Csaba képviselő:
Szerintem nem kellenek padok, inkább sövény legyen körbe.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Én nem javaslom a kerítés kiszedését, mert be fognak kocsival hajtani

Dr. Horváth József képviselő:
Van egy településrendezési terv, és azt figyelembe kell venni. Ki kell a Dózsa György utat
szélesíteni.
Kovács Tibor alpolgármester:
Javaslom az elülső fenyőfa kivételét.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Mobil padokat kell letenni, amelyeket majd át tudunk esetleg helyezni.
Dr. Papp László képviselő:
Megvan a veszélye, hogy elviszik. Azt is nézni kell, hogy mi lesz a terület sorsa.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Csak dísznövények kellenek semmi más.
Piskolczi Géza polgármester:
Akkor legalább a meglévő padokat újítsuk fel, már nagyon tönkre vannak menve.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 2 tartózkodással, 1 ellenszavazattal az
alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2009. (VI. 05.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 105/2009. (V.29.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
döntött arról, hogy az Energizer Kft. "Vegyünk tiszta levegőt!"
pályázaton nyert bruttó 1 millió Ft-ot a főtér parkjának
rendbetételére kívánja fordítani. Ennek keretén belül döntött a
meglévő padok felújításáról, a sövény kiszedéséről, a Kossuth
utcai fenyőfa kivágásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2) Egyebek
- Pályázat benyújtásáról döntés
Piskolczi Géza polgármester:
Ismét lehet pályázni sebességmérőkre. Kistérségi szinten lehet benyújtani a pályázatot. Az önrész
256 e Ft.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2009. (VI. 05.) számú
határozata
A Képviselő-testület
nem támogatja a sebességmérők kihelyezésére kiírt pályázat
benyújtását.
- Kft. telep rendbetételéről döntés
Nagy Sándor Kft. ügyvezető:
Arról döntöttünk, hogy a Kft. telepen vegyes tüzelésű fűtést valósítunk meg. Felmértük az
anyagszükségletet kb. 140 e Ft, plusz a kazán kb. 250 e Ft-ba kerül.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2009. (VI. 05.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arra vonatkozóan, hogy a Debreceni u. 6. szám alatt
lévő Kft. telep fűtési rendszerének kialakítására 400 e Ft-ot
biztosít a 2009. évi költségvetés terhére.
Felelős: Nagy Sándor Kft. ügyvezető
Határidő: folyamatos
Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.
Kmft.
Piskolczi Géza sk.
polgármester

Gulyás József sk.
jegyző
Berki Györgyné sk.
jegyzőkönyv hitelesítő
Dr. Komoróczy Péter sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

